
 

 

KUNGÖRELSE  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma 

Tid: Torsdag 2022-03-03 klockan 19:00 

Ärende 
1. Upprop 

2. Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av protokollet 

3. Meddelanden 

4. Godkännande av avsägelse från Caroline Carlenfelt (M) avseende uppdraget som ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

5. Godkännande av avsägelse från Ylva Turén (L) avseende uppdrag som vice ordförande och ledamot 
i Lomma Servicebostäder AB samt fyllnadsval med anledning härav 

6. Antagande av detaljplan för Karstorp 13:100 

7. Antagande av Översiktsplan 2020 för Lomma kommun 

8. Strategiskt förvärv och avyttring av mark i Bjärreds vångar, Borgeby och Lomma centrum (Bjärred 
9:5, Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24, 15:108 och Lomma 33:49) samt markreservation i Bjärreds 
vångar 

9. Revidering av finansiering av samverkansavtal avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 

10. Beslut om hemställan om medel för ökade kostnader avseende ombyggnation av fastigheten 
Vinstorp 25:106 (Bildrike LSS-boende) 

11. Beslut om justering av nämndernas budgetar på grund av sänkt PO-pålägg för år 2022 

12. Beslut om införande av en kommunal arbetsmarknadsenhet samt överföring av budgetmedel 
avseende ferietjänster 

13. Beslut om översyn av regler för tillväxtpost 



14. Redovisning av uppdrag till kommundirektören om att ta fram ett förslag på lokalisering, 
genomförande och finansiering av gymnasieskola i Lomma kommun 

 

Anmäl förhinder till Maria Zingmark, maria.zingmark@lomma.se eller via telefon  
0733-41 11 14 

Anders Berngarn  
Kommunfullmäktiges ordförande 

Kungörelsen är anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2022-02-22 

Intygas av  

Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 



Kommunfullmäktige 
2022-03-03 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-02-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 13 KS KF/2017:182 

Antagande av detaljplan för Karstorp 13:100 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för uppförande av bostäder (flerbostadshus) inom 
planområdet, planprocessen har skett med utökat planförfarande. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09, § 32. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 § 32 
- Skrivelse 2022-01-27 från planeringsavdelningen 
- Plan och genomförandebeskrivning (2022-01-27) 
- Plankarta (2022-01-27) 
- Granskningsutlåtande (2022-01-27) 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Karstorp 
13:100. 

Protokollsanteckning 
Per Bengtsson (S) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

  



Protokollsanteckning 

Jag vill påpeka att jag och mitt parti i tidigare debatt gällande exploateringsavtal 
varit negativa mot exploateringen på Karstorp 13:100, samt fällningen av 
popplarna på fastigheten strax väster om området i fråga. Jag menar dock på att vi 
har haft den debatten, förlorat mot majoritetens förslag och att det som 
detaljplanen nu handlar om är att hålla det avtal som finns mellan kommun och 
exploatör. Jag anser att avtal ska hållas och röstar därför inte mot föreslagen 
detaljplan. 

16/2 2022 

Per Bengtsson 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga KS § 13/22
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Planeringsavdelningen 

Vår referens: John Wadbro 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: john.wadbro@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2017:182 

Tjänsteskrivelse - Antagande av detaljplan för Karstorp 13:100 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet  

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Karstorp 13:100 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för uppförande av bostäder (flerbostadshus) inom 
planområdet, planprocessen har skett med utökat planförfarande.  

Bakgrund/Analys 
I samband med granskning av planförslaget uttalade Länsstyrelsen en kapitel 11 varning (PBL) 
”Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda avseende 
risk för översvämning och erosion, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10–
11§§ PBL.” Efter granskningen har i detaljplanen en justering skett beträffande till vilken höjd 
byggnader inom planområdet ska tåla översvämning.  

Kommunledningen har haft en dialog kring kommunens klimatskyddsarbete med länsledningen. 

I kommunens budget för 2022 har 1,8 miljoner kronor och 2023 2,0 miljoner kronor avsatts för att 
arbeta med ett klimatsäkringsprojekt. Målet med projektet är att finna en lösning som medför att 
risken för samhället minskar och att det centralt belägna projekt går att färdigställa. 

Beslutsunderlag 
- Planhandlingar bestående av 

o Plan och genomförandebeskrivning (2022-01-27) 
o Plankarta (2022-01-27) 

- Granskningsutlåtande (2022-01-27)  

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd och granskning skett. Berörda sakägare, 
myndigheter, kommunala nämnder har hörts i enlighet med Plan och bygglagen (2010:900) 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn direkt har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med 
ärendets beredning, dock har möjligheten för en säker trafikmiljö och skolväg säkerställts  

John Wadbro 
Planarkitekt 

Roger Jönsson 
Planchef 
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
2021-12-27 

ANTAGANDEHANDLING 
Utökat planförfarande 

KS/KF 2017:182.214 
 Tillhör DP xx/xx 

 
 
 
 

Detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 
33:11 i Lomma, Lomma kommun 
(Strandvägen-Karstorpsvägen) 
 

 
 
Översiktskarta, ungefärlig planområdesgräns gulmarkerad  

 
HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta med planbestämmelser 
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
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Utredningar och underlag (tillgängliga på kommunledningskontorets kansli): 
 
• Behovsbedömning, 2019-06-04 
• Bullerutredning, COWI 2019-04-01  
• Plan- eller planskilda korsningar i Lomma - en utredning av möjligheter, PM 2013:36, 
Trivector 2013-10-16 
• Skuggstudie, 2019-02-12 Krok och Tjäder 
• Rutnätsprovtagning inom Karstorp 13:100 (Markföroreningar), SWECO 2018-09-29 
• NVI, Ekologigruppen 2019-11-29 
• NVI förslag kompensationsåtgärd biotopskydd, Ekologigruppen 2020-04-17 
• Extremvattenstånd i Lomma, SMHI 2020-04-17 
• Översvämningsutredning Detaljplan Karstorp 13:100, DHI 2020-05-28  
• Utredning skyddsvall, DHI 2020-06-25 
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PLANBESKRIVNING 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för uppförande 
av bostäder (flerbostadshus) inom planområdet. 
 
Planförslaget innefattar: 
Kvartersmark för bostadsändamål. 
 

PLANDATA 
Läge, avgränsning, areal 
Planområdet ligger i södra Lomma tätort och avgränsas av 
parkområde, Karstorpsvägen, Strandvägen och området runt 
Lomma Folkets Hus. 
Planområdet omfattar ca 2600 m2. 
 
Markägare 
Karstorp 13:100 Lommastrand fastighets AB  
Lomma 33:11 Lomma kommun 
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planuppdrag 
Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen (KS) 
2018-03-21 §37. 
 
KS beslutade om samråd 2019-06-19, samrådet ägde rum 
2019-08-12–2019-09-09. 
KS beslutade om granskning 2020-08-26, granskningen ägde 
rum 2020-11-02–2020-11-29. 
 
Översiktsplan 
Enligt Översiktsplan 2010 för Lomma kommun anges ingen 
förändrad användning av området utan det är markerat som 
befintligt tätortsområde. 

Planprogram eller fördjupning av översiktsplan 
I Fördjupad översiktsplan för Lomma tätort från 2003 pekas 
området ut som en del av ”centrumområde inklusive allmänna 
publika verksamheter, inslag av bostäder (pågående 
markanvändning)”. 
 
I Planprogram för Lomma centrum med stationsområdet från 
2006 finns en skiss som ger förslag på en parkmiljö med en 
mindre byggnad inom planområdet. Det uttrycks även att 
andra kompletteringar av bebyggelsen bör prövas: Söder om 
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Karstorpsvägen skulle bebyggelse kunna bidra till att stärka 
stadsbilden, men måste vägas mot intresset att så mycket som 
möjligt öppna utblickarna mot Öresund och Öresundsparken.   

Detaljplaner 
För området gäller Förslag till upphävande av avstyckningsplan 
samt ändring och utvidgning av stadsplan för Stadsäga 1202 
m fl vid Strandvägen i Lomma, Lomma kommun, Malmöhus län 
(nr 157) som vann laga kraft 1983-02-11. Genomförandetiden 
har gått ut.  
 
Samt för en mindre del Detaljplan för del av Lomma 33:11 m fl 
i Lomma, Lomma kommun (område vid Sjögräsgatan) laga 
kraft 2015-10-15 (DP15/04). Genomförandetiden går ut 
2020-10-15. Det aktuella området är i DP 15/04 planlagt som 
huvudgata med kommunalt huvudmannaskap. Lomma 
kommun anser att detaljplanen för det aktuella området kan 
ersättas eftersom området ej behövs för att säkerställa 
huvudgatans funktion samt ägs av kommunen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Mark 
Nuvarande användning 
Marken inom planområdet har tidigare använts för 
bensinstation, biltvätt och glasskiosk. Dessa är nu nerlagda och 
marken används ej.  

Geoteknik 
De naturliga jordlagren består av älvsediment. Inom området 
består de översta 1,3–2 meter under markytan av fyllning, 
fyllningens mäktighet varierar dock inom området och uppgår 
som högst till 2,8 meter. 
 
Vatten 
Planområdet ingår i avrinningsområdet för Höje å.  
Höje å har måttlig ekologisk status/potential och uppnår ej god 
kemisk status. 
Miljökvalitetsnorm anger kvalitetskravet god ekologisk 
potential 2027 med motiveringen: ”God ekologisk status med 
avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer 
som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 
2021 på grund av administrativa begränsningar. Åtgärder 
behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som 
möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 
2027.” 
Inom planområdet är det god kemisk grundvattenstatus. 
Lommabukten är slutlig mottagare av dagvattnet och 
Lommabukten uppnår ej god kemisk status och har måttlig 
ekologisk status. Lommabukten utanför planområdet är i 
kommunens översiktsplan utpekat som särskilt värdefullt 
havsområde respektive hänsynsområde för höga naturvärden 
och har måttlig ekologisk status. 
 
Strandskydd 
Planområdet är beläget ca 250 m från kusten och ingår ej i 
strandskyddat område. 
 
Luft 
Skånes luftvårdsförbund utför den kontroll som Lomma 
kommun är ålagd att göra och i deras årsrapport för Lomma 
kommun 2020 (Kontroll av luftkvalitet inom 
samverkansområdet Skåne) skrivs bland annat att ”Resultatet 
av mätningar och modellberäkningar inom kommunen visar att 
halter för samtliga parametrar ligger under 
miljökvalitetsnormer (MKN).” 
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Natur 
Naturmiljöprogram  
Lomma kommuns naturmiljöprogram, antaget av 
kommunfullmäktige 2018-04-19, pekar inte ut planområdet 
eller direkt anslutande områden som natur- eller grönområde. 
Området är, i likhet med övrig tätort, angivet som "Särskilt 
utredningsområde för miljökompensation".  
Naturvärden 
En naturvärdesinventering har tagits fram för fastigheten 
Karstorp 13:100 (Ekologigruppen, 2019-11-29). Fastigheten 
bedöms ha låga naturvärden. Objektet består av en nerlagd 
kiosk samt en tvätt- och en smörjhall. Kring byggnaderna 
finns hårdgjorda ytor av plattor och asfalt, partier med grus, 
gräsmattor samt igenväxande partier med bland annat 
brännässlor Urtica dioica, kornell Cornus sp., gråbo Artemisia 
vulgaris, hundäxing Dactylis glomerata, klövrar Trifolium spp., 
uppslag av skogsalm Ulmus glabra. 
Objektet bedöms ha lågt biotopvärde och lågt artvärde. 
 
Planområdets nordöstra hörn tillhör idag fastigheten Lomma 
33:11. Inom området, som är ca 70 m2 stort, finns buskage och 
ett träd.  
 
Väster om planområdet finns 9 högvuxna popplar, läs mer 
under Biotopskydd nedan.  

Biotopskydd 
Väster om planområdet finns 9 högvuxna popplar. Raden med 
de högvuxna popplarna samt högstubben utgör enligt 
Naturvårdsverkets beskrivning en biotopskyddad allé. Detta 
innebär att träden och deras rotzon (uppskattningsvis två 
gånger kronans diameter) omfattas av biotopskyddet. Dispens 
från biotopskyddet måste sökas hos Länsstyrelsen.  

Landskapsbildsskydd 
Planområdet berörs ej av landskapsbildskydd. 

Naturreservat/Natura 2000 
Det finns inget naturreservat eller Natura 2000 område inom 
eller i nära anslutning till planområdet.  
 
Miljökompensation 
Miljökompensation är en metod som ska användas i 
exploateringsprocessen för att uppnå god hushållning med 
naturresurser enligt beslut av kommunstyrelsen 2014-06-18. 
Miljökompensation utgår från att alla fysiska förändringar 
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påverkar miljön och att negativ påverkan ska kompenseras. I 
första hand ska negativ påverkan undvikas och i andra hand 
minimeras. De negativa effekter som kvarstår därefter ska 
kompenseras.  
 
Trafik 
Biltrafik 
Planområdet angörs via Strandvägen, som går längs 
planområdets östra gräns. Strandvägen har 30 km/h som 
hastighetsbegränsning.  
 
I norr angränsar planområdet till Karstorpsvägen. Enligt 
trafikmätning från 2014 så var vardagsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) för Karstorpsvägen cirka 4500 fordon.  
 
Lomma kommun har tagit fram utredningen Plan- eller 
planskilda korsningar i Lomma - en utredning av möjligheter 
(PM 2013:36 Trivector). I denna studeras hur utfall av hur olika 
lösningar för planskildheter vid de tre järnvägskorsningarna i 
centrala Lomma påverkar biltrafikflödet och trafikarbetet år 
2025. Utifrån denna utredning har Lomma kommun valt att 
anlägga en planskild korsning vid Vinstorpsvägen medan både 
Industrigatan och Karstorpsvägen förblir plankorsningar. Detta 
medför till följd av bomfällning att det blir mindre attraktivt att 
välja Karstorpsvägen och Industrigatan för passage över 
järnvägen, när trafikeringen av denna ökar. På Centrumgatan 
prognostiseras trafiken till 3100 ÅDT och 2600 ÅDT på 
Karstorpsvägen (2025). 

Gång- och cykeltrafik 
Planområdet angränsar till en gång- och cykelväg som ingår i 
det regionala gång- och cykelstråket mot Malmö. Längs 
Karstorpsvägen finns gång- och cykelväg på båda sidor av 
vägen. Där Karstorpsvägen svänger och övergår till 
Centrumgatan finns cykelväg på den norra/östra sidan. På 
Strandgatan fortsätter cykelstråket mot Malmö, men i 
blandtrafik.  
Väster om planområdet finns gång- och cykelväg söderut mot 
Strandskolan.  Inom planområdet finns idag inga gång-och 
cykelvägar.  
 
Kollektivtrafik 
Närmaste hållplats för regionbuss finns på Karstorpsvägen 
cirka 100 meter öster om planområdet. Lomma station är 
belägen ca 650 meter från planområdet, de huvudsakliga 
pendlingsstärkkorna från Lomma station är tågtrafik mot 
Malmö och buss mot Lund.  
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Parkering och angöring 
Parkering ska lösas inom respektive fastighet. Lomma 
kommuns parkeringsnorm gäller, den för närvarande gällande 
parkeringsnormen är antagen av kommunfullmäktige 
2021-06-03. 
 
Denna anger: för flerbostadshus (med denna plans placering) 9 
bilplatser/1000 kvm Ljus BTA varav 0,3 bilplatser för 
rörelsehindrade.  
För flerbostadshus är parkeringsnormen för cykel 40 
cykelplatser/1000 kvm Ljus BTA.  
 
Om en ny parkeringsnorm antas gäller den vid bygglovstillfället 
gällande normen.  
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Planområdet ligger inom befintligt fjärrvärmeområde. 
Planområdet ingår i Kraftringens el-nätområde. 

Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde. 

Dagvattenhantering 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde. 
Marken inom planområdet är till stor del asfalterad eller 
bebyggd, ungefär 65 % av marken är hårdgjord. 

Renhållning 
Avfallshantering ska ske på kvartersmark samt enligt den för 
tidpunkten gällande kommunala renhållningsordningen.  

Kommunikationer 
Planområdet ligger inom område med utbyggt tele- och 
datanät. 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Vägtrafikbuller; tågtrafikbuller 
Följande Riktvärden för trafikbuller, SFS 2015:216 och SFS 
2017:359 gäller: 
 

• Riktvärdet klaras för större bostäder (över 35 m2) om 
dygnsekvivalent nivå vid fasad inte överskrider 60 dB(A)  

• För mindre bostäder om högst 35 m2 gäller istället 65 
dB(A) dygnsekvivalent nivå vid fasad  

• Där dygnsekvivalent nivå vid fasad överskrider 
riktvärdet ska hälften av bo-stadsrummen nå sida om 
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dygnsekvivalent nivå om 55 dB(A) och maximal nivå 
nattetid om 70 dB(A)  

• Uteplats, om sådan skall uppföras, ska klara ekvivalent 
nivå om 50 dB(A) och 70 dB(A) maximal nivå. Avsteg 
finns för maximal ljudnivå.  

• Ingen övre gräns för bullerutsatt fasad om "tystare" 
sida kan lösas för hälften av bostadsrummen.  

Markradon 
Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras 
planområdet som lågriskområde. 

Markföroreningar 
Inom planområdet fanns tidigare en bensinstation. 
Föroreningssituationen har utretts av Sweco (2018-09-29) 
enligt en av miljöförvaltningen godkänd provtagningsplan, på 
uppdrag av fastighetsägaren. Arbete med att ta fram en plan 
för avhjälpandeåtgärder pågår.  

Transporter av farligt gods 
Karstorpsvägen är inte utpekad som primär eller sekundär 
transportled för farligt gods men det finns inte förbud mot 
transporter av farligt gods på vägen.  

Industri 
Avstånd till närmsta industri överstiger en kilometer. 

Gasledning högtryck 
Planområdet ligger ej i närheten av någon högtrycks-
gasledning.  

Översvämning (regn och skyfall) 
Planområdet är lågt beläget (cirka +1,63-+2,70) och ligger lägre 
än Karstorpsvägen. DHI har genomfört en 
översvämningsutredning inom planområdet (2020-05-28). 
Marken lutar generellt i sydvästligvästlig riktning. Inom 
planområdet ses en upphöjning i den södra delen och i norra 
änden finns en lågpunkt följt av en upphöjd trottoar.  
Angränsande mark: 
Strandvägen sluttar från norr till söder med högsta punkt på ca 
2,4 m i korsningen med Karstorpsvägen och lägsta punkt vid 
planområdets sydöstra hörn på ca 2,0 m. Längs den södra 
fastighetsgränsen sluttar marken från öst till väst. Högsta 
punkten är placerad i anknytning till Strandvägen på ca 2,2 m. 
En lokal lågpunkt ses på ca +1,2 m 20–30 m öster om 
Sjögräsgatan som sedan ligger på ca +1.6.  
 
Enligt kommunens skyfallskartering (DHI 2020-02-18) visas 
maximalt översvämningsdjup i området vid 100-årsregn med 
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en klimatfaktor på 1,4 (100års regn om 100år) se figuren 
nedan. I norra delen av planområdet finns en mindre lokal 
lågpunkt där vattendjupet uppgår till maximalt 0,2 m. Övriga 
delar av området förblir opåverkade. Total volym stående 
inom området med vattendjup över 0,1 m beräknas till knappt 
25 m3.  
 

 
 
Utdrag ur Översvämningsutredning (DHI, 2020-05-28). Figuren visar beräknade 
maximala översvämningsdjup (m) för ett framtida 100-årsregn för dagens situation. 
 
Inga flödesvägar korsar planområdet. Tydliga flödestråk i sydlig 
riktning ses på både västra och östra sidan om planområdet, 
längs Sjögräsgatan respektive Strandvägen, med flöden upp till 
50 l/s/m. Avrinningen via dessa flödesvägar, öster och väster 
om planområdet, sker ut på fastighet söder om planområdet, 
runt Lomma Dansrotunda.  
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Utdrag ur Översvämningsutredning (DHI, 2020-05-28). Flödesriktning (pilar) och 
beräknade maximala ytvattenflöden (l/s/m) vid ett framtida 100-årsregn för dagens 
situation. 
 
Skyddsvall mot havet - befintlig vall 
Lomma kommun har låtit uppföra en skyddsvall mot Öresund, 
utanför bebyggelsen belägen längs med Strandvägen. Vallen 
dimensionerades för ett 100-års högvatten i Öresund år 2065, 
som beräknades till +2,2m (relativt RH 2000), i kombination 
med vågor som genereras vid västliga vindar med hänsyn till 
höjdförhållandena både under och över vattenytan 
(våguppsköljning och uppstuvning). Vallen är utförd så att den 
är påbyggnadsbar. 
 
Den befintliga vallen dimensionerades i enlighet med EurOtop-
manualen (2007) som rekommenderar att kustskydd 
dimensioneras för att skydda bakomliggande områden mot 
översvämningshändelser som inträffar med 50–100 års 
återkomsttid och anläggs med en teknisk livslängd på 30–70 år. 
Vallen dimensionerades för att stå emot havet till 2065. 
 
Befintlig skyddsvall i Lomma sträcker sig från Öresundsparken 
till Strandskolan. Höjden på vallen varierar längs med 
sträckningen till följd av olika vallgeometri och ytor över och 
under havsytan på sjösidan av vallen. 
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Vallen och tillhörande stenskoning har en vattendom från 
2016-01-28 

Skyddsåtgärder mot havet – framtida behov 
 
Havsnivåhöjning (långsiktigt) 
I Lomma kommuns utställningsförslag för ny översiktsplan 
2020 (2021-06-17) finns ställningstagandet att ny bebyggelse 
enbart får tillkomma på platser där möjlighet att ge skydd mot 
klimatförändringens effekter de närmsta 100 åren kan ske.  
 
SMHI har på uppdrag av Lomma kommun tagit fram skattade 
värden för medelvattenstånd och återkomstvärden för 
tillfälligt höga vattenstånd med återkomsttid 100 år i Lomma 
år 2130 (Extremvattenstånd i Lomma, SMHI 2020-04-17). FN:s 
klimatpanels klimatscenario RCP 8,5, senaste utgåvan oktober 
2019 har använts. De skattade värdena har tillhörande 95-
procentigt konfidensintervall vilket innebär att 
konfidensintervallet innehåller med sannolikheten 95 % det 
riktiga värdet. Skattningarna ska användas med marginaler 
anpassade för tillämpningen. 
 
Utdrag från rapporten Extremvattenstånd i Lomma, SMHI 
2020-04-17: 

 
 
Framtida dimensionerade vattenstånd 
DHI har på uppdrag av Lomma kommun tagit fram utredningen 
Skyddsvall Lomma (2020-06-25) som beskriver hur den 
befintliga vallen skyddar mot höga havsnivåer samt när vallen 
behöver byggas ut för att fortsatt skydda Lomma centrum mot 
de förväntande höga havsnivåerna.  
 
Utgångspunkt i utredningen är uppdaterade framtida extrema 
havsvattenstånd från SMHI baserade på FN´s klimatpanels 
senaste utgåva från 2019. I utredningen har lokala effekter av 
våguppstuvning och -uppsköljning beräknats och adderats till 
SMHIs framtagna extremvattenstånd för Lomma. 
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Vattenståndsförändringar längs en kustlinje är ofta en 
kumulativ effekt med bidrag från olika meteorologiska effekter 
såsom passerande högtryck- och lågtryck, vinduppstuvning och 
våguppstuvning samt våguppsköljning. Variationer från 
tidvattnet, som längs svenska västkusten primärt drivs av 
månens halvdagliga cykel, är vid Lomma av mindre betydelse. 
Alla effekter utom just våguppsköljningen beter sig som en 
förändring av vattenståndet samtidigt i hela det påverkade 
området och kan ha perioder av storleksordningen timmar till 
dagar. Våguppstuvningen sker i huvudsak pga. en långgrund 
strand där brytande vågor, längre ut, ”pumpar in” vatten över 
det långgrunda området. Våguppsköljningen däremot, är mer 
direkt kopplad till de enskilda ytvågorna, och är mer betydande 
vid brantare strandprofiler då ytvågen är mindre påverkad då 
den når strandlinjen. 
 
För analys av våghöjden utanför Lomma har data använts från 
en validerad vågmodell från DHI som omfattar en tidsperiod på 
sammanlagt 24 år (1995–2018). Höga vågor kommer i 
huvudsak från två olika riktningar (sektorer) i Lommabukten, 
från den nordvästliga sektorn samt från sydväst till syd-
sydvästlig sektor. Detta sammanfaller med att vinden har 
längst stryklängd (helt öppet vatten) i dessa riktningar och att 
rådande vädersystem kan blåsa ordentligt från dessa 
riktningar.  
 
Genom extremvärdesanalys av modellerad vågdata har höjden 
för de signifikanta vågorna med olika återkomsttid beräknats. 
Som exempel blir 10 års vågen 2,3 m ute på 15 meters djup. 
Vågperioden för de högsta vågorna ligger i spannet 4,5–5 s. 
Denna typen av våg uppskattas till att kunna nå in till ca 2–3 
meters djup innan den bryter och förlorar höjd. Från det att 
vågen bryter sker våguppstuvning och våguppsköljning i dess 
fortsatta väg in mot strandlinjen. Våguppstuvningen kan ses 
som en vattenståndshöjning under den period som de extrema 
vågorna rullar in (under stormens intensivaste skede) och 
våguppsköljningen är den nivå som vågen kan sköljas upp 
längst på den lutande stranden. Dessa fenomen kan beräknas 
på flera olika sätt. I utredningen har generella uppskattningar 
gjorts. Resultaten beror starkt på vågornas höjd, period och 
våglängd men också på strandens lutning och vilken typ av 
material den består av. 
 
Det övre värdet på våguppstuvningen (maximala 
våguppstuvningen) skiljer sig från den typiska 
våguppstuvningen (”medelvåguppstuvningen”) under en 
storm. Som nämnt har den en dynamisk komponent, och i 
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detta fall vid Lomma, har den en period på storleksordningen 
minuter. Det är i denna studie antaget att dessa oscillationer 
inte är inkluderade i mätningarna av vattenståndet då 
kortperiodiska svängningar av denna typ oftast filtreras bort. 
Detta medför att det maximala våguppstuvningsbidraget 
adderas till 2 % våguppsköljningen som läggs till de framtida 
beräknade vattenståndet. Med detta sagt är det också antaget 
att ”medelvåguppstuvningen” redan finns med i mätningarna 
av vattenståndet då den ofta har en period på längre än flera 
timmar. I figuren nedan har en skattad höjning på 0,2 m för 
våguppstuvning  och -uppsköljning enligt beräkningar ovan 
lagts till övre konfidensintervall för framtida 100 års 
vattenstånd. I denna skattning har antagits flacka stränder och 
långgrunda bottenprofiler (lutning < 1/30). 
 
 

 
Framtida medelvattenstånd, 100 års nivå samt övre konfidensintervall för 100 års 
nivå med och utan våguppstuvninf för Lomma utgående från FN:s klimatpanels 
senaste utgåva från oktober 2019, klimatscenario RCP 8,5. 
 
En analys har genomförts för att undersöka när i tiden Lomma 
riskerar att översvämmas samt när befintlig vall behöver 
byggas på och nya vallar behöver anläggas. Utgångspunkten i 
analyserna är det övre konfidensintervallet inklusive 
våguppstuvning och -uppsköljning för vattenstånd med 100 års 
återkomsttid vilket fortsättningsvis benämns dimensionerande 
vattenstånd. I tabellen redovisas dimensionerande vattenstånd 
för år 2020, 2070, 2100, 2130 samt 2150. 
 
 

Årtal Dimensionerande vattenstånd 
(m, RH2000) 

2020 2,1 

2070 2,5 



 15(37) 

2100 3,1 

2130 3,7 

2150 4,2 

Tabell för dimensionerande vattenstånd från rapporten Skyddsvall Lomma, 
DHI 2020-06-25. 
 
Framtida skyddsbehov 
För att utröna när skyddsåtgärder behöver sättas in har 
skannade höjddata kompletterats med inmätta vallhöjder och 
en översvämningsanalys med verktyget FloodScreener har 
genomförts. Analysen visar att befintlig vall skyddar Lomma 
centrum mot extrema vattenstånd till en nivå på ca 2,5 m, 
vilket tidsmässigt motsvarar dimensionerande vattenstånd år 
2070. Vid dimensionerande vattenstånd år 2100 översvämmas 
stora delar av Lomma centrum. Översvämningsutbredningen 
ökar sedan marginellt i Lomma centrum för dimensionerande 
vattenstånd år 2130 respektive 2150 till följd av den höjdrygg 
som löper i nord-sydlig riktning genom centrum strax väster 
om järnvägen. 
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Utdrag ur rapporten Skyddsvall Lomma (DHI, 2020-06-25). 
Översvämningsutbredning i samband med dimensionerande havsnivå år 2070, 2100, 
2130 och 2150. Situationen gäller för scenario med befintlig vall. Stjärnan markerar 
lägsta punkten på befintlig vall.  
 
Befintlig vall skyddar Lomma centrum till ca år 2070. Därefter 
kommer befintlig vall att behöva byggas på och en ny vall 
kommer att behöva anläggas från den norra änden av befintlig 
vall längs kusten och Höje å upp till Fladängsskolan. För att 
skydda mot dimensionerande nivå till år 2150 (4,2 m) är en 
höjning om 1,7 m nödvändig räknat från lägsta befintliga 
marknivå (2,5 m) till vallens krön. Höjden på vallen kommer att 
variera längs med sträckningen. 
 
Framtida skyddsbehov -vallutbyggnad eller annan åtgärd? 
Utifrån dimensionerande havsnivåer år 2070, 2100, 2130 och 
2150 är det möjligt att uppskatta när i tiden den nya vallen 
kommer att behövas. 
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Utdrag ut rapporten Skyddsvall Lomma, framtagen av DHI 2020-06-25. Tidpunkt för 
påbyggnad av befintlig vall samt utbyggnad an ny vall för skydd mot 
dimensionerande nivå. 
 
I Lomma kommuns utställningsförslag (2021-06-17) för ny 
översiktsplan 2020 finns ett reservat för skyddsvall utpekat. 
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Utdrag ur utställningsförslag (2021-06-17) Översiktsplan 2020, s 198, 
Övriga skyddsåtgärder för klimatanpassning 
 
Kommunen har rådighet över marken längs med hela det i 
översiktsplanen föreslagna reservatet för skyddsvall. 
 
I budgeten för 2022 har 1,8 miljoner kronor och 2023 
2,0 miljoner kronor avsatts för att arbeta med 
klimatsäkringsprojektet. Målet med projektet är att finna en 
lösning som medför att risken för samhället minskar och att 
det centralt belägna projektet ”Lomma centrum norra” går att 
färdigställa. 
 
Resonemang kring en skyddsvalls påverkan på dagvatten- och 
skyfallshantering samt grundvatten. 
Avledning av dagvatten sker normalt sett med självfall via 
dagvattenledningar ut i mottagande recipient. När havet stiger 
över nivån för dagvattenutloppen kommer dessa att stå 
dämda. Stiger havet tillräckligt högt kommer vatten att 
strömma bakåt genom dagvattenledningarna och översvämma 
områden innanför skyddsvallen. Vattennivån innanför 
skyddsvallen kommer att vara lika hög som i havet utanför om 
inte dagvattenutloppen stängs. Vid stängning av 
dagvattenutloppen, genom exempelvis automatiska 
backventiler, kommer det vatten som ansamlas i 
dagvattensystemet att behöva pumpas ut för att undvika 
översvämning.  
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Så länge dagvattnet har fritt utlopp kommer systemet att vara 
opåverkat. När väl utloppen är stängda är systemet påverkat 
till 100 % och allt vatten måste pumpas ut. Vid en situation där 
havets nivå dämmer dagvattenutloppen men utloppen fortsatt 
är öppna kommer avledningsförmågan i systemet att vara 
reducerad. Dagvatten kommer fortfarande att kunna avledas 
med hjälp av den tryckskillnad som uppstår mellan nivån i 
dagvattensystemet och i havet. Desto högre nivå i havet desto 
svårare att avleda vatten. En situation där dagvattenutloppen 
mer eller mindre står dämda konstant kan förväntas i 
framtiden i takt med att medelvattenståndet stiger. När detta 
sker är helt platsspecifikt. För att uppfylla dagens 
dimensioneringskrav enligt Svenskt Vatten P110 även vid en 
situation där avledningsförmågan är reducerad pga dämning 
krävs antingen åtgärder i form av ökad fördröjning uppströms 
eller att vattnet pumpas ut.  
 
En framtida höjning av havets medelvattenyta kommer att 
medföra att grundvattennivåerna närmast havet kommer att 
höjas i samma storleksordning som havsnivåhöjningen om inte 
dräneringsåtgärder utförs. Vid höga nivåer i havet kommer 
vatten att transporteras genom skyddsvallen. Hur stort flödet 
blir beror av vallens täthet, den befintliga markens 
vattengenomsläpplighet samt varaktigheten av den höga nivån 
i havet. Genom tätningsåtgärder i befintlig mark under 
skyddsvallen kan inflödet under situationer med höga nivåer i 
havet begränsas. Tätning av marken begränsar även utflödet 
av grundvatten vilket skapar en dämning och därmed en 
höjning av grundvattennivåerna på insidan av vallen. 
 
De nederbördshändelser som är dimensionerande för 
dagvattensystem är av kortvarig, intensiv karaktär. Dessa 
händelser inträffar främst sommartid under högtrycksperioder. 
Vanligen är då vattenståndet i havet lågt. Höga havsnivåer 
förknippas främst med lågintensiva regn och längre varaktighet 
vilka normalt sett inte är tillräckliga för att fylla upp 
dagvattensystemet. I utredningen Skyddsvall Lomma, 2020-06-
25, lyfter DHI en studie av Ramböll som visar den matematiska 
sannolikheten, värsta tänkbara utfall, för kombinerade 
händelser. 
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Utdrag ut rapporten Skyddsvall Lomma, framtagen av DHI 2020-06-25. Matematisk 
sannolikhet i form av återkomsttid i år för sammanfallande händelser av olika 
individuella återkomsttider, studie från Ramböll 2014. 
 
I figuren nedan visas samvariationen mellan uppmätt havsnivå 
och regnintensitet för Malmö mellan åren 1999 och 2009. Här 
ses att de två mest intensiva regnen med en återkomsttid på 
>5 år inträffade i samband med ett medelvattenstånd i havet. 
Samtliga regn med en återkomsttid >0,5 år inträffade då 
vattenståndet var <+0,4 meter och endast lågintensiva regn 
inträffade i samband med mer extrema havsnivåer. 
 

 
Utdrag ut rapporten Skyddsvall Lomma, framtagen av DHI 2020-06-25. 
Samvariation mellan uppmätt havsnivå i Malmö och regnintensitet, timvärden i 
Malmö 1999–2009. Horisontell grönlinje – medelnivå i havet. Vertikala linjer ger 
regnintensiteter för 0.5, 1, 2 respektive 5-årsregn enligt gällande regnstatistik för 
Sverige.  
 
Utifrån ovan resonemang kan en situation förväntas där vatten 
i framtiden kommer att behöva pumpas ut konstant eller vid 
tillfällen med höga nivåer i havet. Vid en sådan situation finns 
det ett behov av att minska antalet dagvattenutlopp för att 
inte behöva anordna pumpning i varje enskilt utlopp. Genom 
en avskärande ledning är det potentiellt möjligt att samla flera 
dagvattenutlopp till en gemensam pumpstation. Nödvändig 
pumpkapacitet beror av vilket dagvattenflöde som ska 
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hanteras vilket i sin tur beror av nederbördsintensiteten för 
det specifika regnet samt avrinningsförutsättningar i 
uppströms tillrinningsområde. Oftast är det även möjligt att 
anordna magasinsvolymer i anslutning till pumpstationen 
vilket minskar pumpbehovet.  
 
För att minska ett eventuellt pumpbehov är det starkt 
motiverat att arbeta med åtgärder för att minska avledningen 
från uppströms områden. Detta kan åstadkommas genom att 
öka fördröjningen och magasineringen inom 
avrinningsområdet. Genom att arbeta med åtgärder som syftar 
till lokal fördröjning, dvs fördröjning där regnet når marken, 
magasinering ovan eller under mark och först därefter 
avledning är det möjligt att reducera den momentana 
pumpkapaciteten. Arbetet med att minska flödestoppar och 
fördröja dagvatten i landskapet är pågående, dels genom 
utpekande av fördröjningsområden i kommande ÖP, 
samarbete i vattenråd dels genom kommunens arbete med en 
dagvattenplan. 
 
Skydd mot högt vattenstånd i denna plan 
I dagsläget och fram till 2065 bedöms befintliga yttre skydd 
tillräckliga för att platsen ska vara lämplig för bebyggelse, 
planområdet har access via befintliga vägar både vid högvatten 
och/eller skyfall. För det fall att de yttre skydden skulle fallera 
finns i denna detaljplan krav på att bostadsbyggnaden ska 
utföras vattentät till höjden +3,7 m (RH 2000) och 
komplementbyggnader ska tåla vatten till +3,7m (RH 2000) 
utan att skadas. +3,7m är den övre gränsen för 95%iga 
konfidensintervallet för ett beräknat 100-års högvattens 
återkomstvärde år 2130 i Lomma med våguppsköljning. 
 
Erosion  
Statens geotekniska institut (SGI), i samverkan med Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) har tagit fram översiktliga 
förutsättningar för erosion (kustsårbarhetsindex, erosion 
2018). För planområdet bedöms förutsättningarna för erosion 
som låga. SGU har tagit fram kartmaterial för stränders jordart 
och jordartens eroderbarhet. Stranden i kustområdet närmst 
planområdet klassificeras ha låg eroderbarhet.  
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SGI, förutsättningar för erosion, ungefärligt planområde rödmarkerat 
 
 

 
 
SGU, stränders eroderbarhet, ungefärligt planområde rödmarkerat 
 
Planområdet är beläget ca 200 m från kustområde där det 
finns befintliga skydd mot erosion.  
Det befintliga skyddet består av en stenskoning av kullersten 
som sträcker sig från piren vid småbåtshamnen och söderut 
fram till gång- och cykelvägskorsningen i höjd med Lomma 
saltsjöbad.   
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Söder om korsningen finns en skyddsvall mot Öresund, som är 
anlagd enligt tillstånd från mark och miljödomstolen. I den 
norra delen av vallen, längs en sträcka om ca 200 meter finns 
erosionsskydd i form av stenskoning. Stenarna är 
dimensionerade för ytvattenförhållanden år 2065. För den 
södra delen av vallen finns tillstånd (fram till år 2026) för 
sandåterföring om kraftiga stormar medför erosionsskador på 
sandstranden.  
 
I Lomma kommuns kustzonsprogram, antagen 2019-05-23, 
finns en erosionskartläggning som omfattar en zon för direkt 
erosionspåverkan (inom 50 m från strandlinjen). Denna zon 
innefattar nutida erosionspåverkan och framtida 
erosionsrisker. Det finns även en zon som är sårbar för 
framtida erosionskonsekvenser (inom 500 m från strandlinjen).  
 
Det skattade värdet för medelvattenstånd år 2130 är 1,2 m. 
Vid ett sådant vattenstånd kommer planområdet fortsatt att 
vara beläget 200 meter från en framtida strandlinje. 
 
Det reservat för skyddsvall som pekas ut i planförslag ÖP 2020 
(utställningshandlingen) planeras för att skyddas mot havets 
påverkan vilket innefattar erosionsrisken. Skydd mot erosion 
kan ske på olika sätt på olika sträckor. I nuläget finns inte några 
nya planerade erosionsskydd i anslutning till planområdet. 
Lomma kommun underhåller befintliga erosionsskydd. De 
befintliga skydden finns utpekade i översiktsplan 2010 för 
Lomma kommun, antagen 2011-02-10, samt i kommunens nya 
planförslag översiktsplan 2020, utställningshandlingen 2021-
06-17.  
 
Kultur 
I översiktsplan 2010 för Lomma kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-02-10, är planområdet utpekat som 
regionalt kulturmiljöstråk och regionalt särskilt värdefull 
kulturmiljö. 
 
Kulturmiljöprogram 
Lomma kommuns kulturmiljöprogram, antaget av 
kommunfullmäktige 2005-11-24, anger att arbetarbebyggelsen 
vid Strandvägen söder om Karstorpsvägen är en miljö med 
kulturvärden att värna om. Strandvägen angränsar till 
planområdet i öster och småskaligheten och tätheten i 
bebyggelsen är viktiga karaktärsdrag. På fastigheten Karstorp 
13:1, direkt öster om planområdet, finns byggnader som är 
utpekade i kulturmiljöprogrammet. Söder om planområdet 
finns Folkets hus och Dansrotundan med kulturhistoriskt 
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värdefulla och bevarandevärde byggnader som pekas ut i 
kulturmiljöprogrammet. 
 
Planområdet och dess byggnader är inte utpekade i Lomma 
kommuns kulturmiljöprogram.   

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 
 
Riksintresse 

Kustzon 
Området ingår i riksintresset för kustzonen, dock utgör 
bestämmelserna inte hinder för utvecklingen av tätorter eller 
av det lokala näringslivet. 
 
Service 
Planområdet ligger granne med en livsmedelsbutik och även 
cirka 400 meter från Lomma centrum där ytterligare 
kommersiell och kommunal service finns. 
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PLANFÖRSLAG 
Struktur och huvuddisposition 
Planområdets struktur och huvuddisposition baseras på studie 
framtagen av Krook & Tjäder på uppdrag av exploatören. 
 

 
Arkitekter för byggnaden är Martin Montelin (Arkitekt SAR/MSA) och Lukas Malm 
(Arkitekt), Krook & Tjäder 
 
Befintlig bebyggelse och vegetation 
Befintliga byggnader utgörs av före detta 
bensinstationsbyggnader och har genom åren förändrats och 
byggts om och till och har i dagsläget inget bevarandevärde. 
 
I angränsning till planområdets västra gräns finns en rad med 
höga popplar, dessa omfattas av biotopskydd. 
 
Tillkommande bebyggelse 
Bostäder 
Beräknat antal lägenheter inom planområdet är cirka 24.  
 
Bebyggandets omfattning, utformning och placering  
Föreslagen planbestämmelse innebär att bebyggelse med en 
största bruttoarea om 2800m² kan uppföras, huvudbyggnaden 
är förlagd till planområdets norra del och kan som mest 
utgöras av en huskropp i 4 våningar där den fjärde våningens 
norra fasad är indragen minst 1,5 meter från underliggande 
fasadliv. En del av fjärde våningens norra fasad, motsvarande 
en sträcka av 25% av byggnadens totala längd mot norr, 
behöver inte vara indragen. Byggnadens fasad mot norr ska, 
om den utformas som en längre byggnad, i längsled brytas upp 
genom förskjutning om minst en meter var 20–25e meter. 
Syftet med förskjutningarna och indragningarna är att 
byggnaden anpassas till skalan i Lomma genom att fasaden 
bryts upp i mindre enheter. Från norr ska byggnaden upplevas 
som en trevåningsbyggnad med en fjärde indragen våning. 
Utskjutande byggnadsdelar såsom balkong eller burspråk får ej 
kraga ut över allmän platsmark. 
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Skydd 
Utförande 
Bostadsbyggnaden ska utföras vattentät till +3,7 meter (RH 
2000), även lyftkraften som påverkar byggnaden vid en 
vattennivå av +3,7 meter ska hanteras. Med vattentät avses att 
byggnaden med enkla medel och med material på plats, av en 
lekman, ska kunna göras vattentät till den åsatta höjden. 
Jämförbart med iordningställandet av ett skyddsrum. 
 
I område där endast komplementbyggnad får placeras ska 
komplementbyggnad tåla tillfälligt högt vattenstånd. Det 
innebär att byggnaden ska tåla att under en kortare tid stå 
med vatten upp till höjden +3,7 meter (RH 2000) utan att 
skadas. Särskild hänsyn till detta ska tas vid elektriska 
installationer. Valda materialkombinationer ska kunna torka ut 
utan behov av extra avfuktning.  
 
Bullerskyddsåtgärder 
Enligt bullerberäkning utförd av COWI 2019-04-01 dras 
följande slutsatser: 

• Riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad (60 
dBA) klaras.  

• Möjlighet till uteplatser finns på husets södersida både 
utifrån ekvivalenta och maximala ljudnivåer. Balkonger 
och uteplatser i markplan mot söder klarar riktvärdena 
för uteplats på samtliga våningsplan. Samtliga 
lägenheter har enligt förslaget en balkong eller uteplats 
i markplan på husets södra sida.  

 
Markförorening 
Markföroreningar har konstaterats och dessa har undersökts 
och avgränsats, SWECO 2018-09-29.  
Avhjälpandeåtgärder i förorenad mark klassas som miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöbalken, åtgärd ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) innan den 
vidtas. 
Enligt 4 kap 14 § PBL (2010:900) får kommunen bestämma att 
lov eller startbesked till en åtgärd som innebär en väsentlig 
ändring av markens användning endast får ges under 
förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har 
säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en 
skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten. 
Detaljplanen kommer att reglera avhjälpandet av föroreningar 
genom en administrativ planbestämmelse: Startbesked får inte 
ges för ändrad användning förrän markens lämplighet har 



 27(37) 

säkerställts genom slutlig avhjälpandeåtgärd för det ändamål 
som planen anger. 
 
Fornlämningar 
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska detta, 
i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
Miljökompensation 
Den gröna ytan som försvinner ska i exploateringsskedet 
kompenseras genom att förlorade livsmiljöer ersätts i eller i 
närheten av planområdet. Såväl areal som funktion och 
kvalitet av förlorad grönstruktur ska kompenseras. En 
inventering och analys av värden som riskerar att försvinna och 
hur dessa ersätts har tagits fram av miljöstrateg. Det finns inga 
höga naturvärden inom planområdet och de 
planbestämmelser som införs reglerar att marken kommer 
vara genomsläpplig till samma grad som marken är idag. 
Planförslaget innebär att 100 m2 bevuxen yta planläggs som 
mark för bostäder. Kompensation sker inom planområdet 
genom att exploateringsavtalet reglerar att det inom 
fastigheten Karstorp 13:100 ska placeras minst två träd och 
100 m2 buskar/häck.  
 
Trafik 
Biltrafik 
Området föreslås trafikmatas från Strandvägen, utfartsförbud 
införs mot Karstorpsvägen och en kortare sträcka in längs 
Strandvägen. 

Gång- och cykeltrafik 
Planområdet ligger i direkt anslutning till gång- och cykelväg 
längs Karstorpsvägen, längs Strandvägen finns gångbana och 
cykeltrafik sker i blandtrafik.  

Kollektivtrafik 
Planförslaget ger ingen påverkan på kollektivtrafiken. 

Utformning av gator 
Förändringar föreslås ej i föreliggande detaljplan. 
Förändringarna kommer dock i samband med denna 
detaljplans genomförande att utföras på Karstorpsvägen. 
Dessa förändringar föranleds bland annat av den kommande 
exploateringen på fastigheten Karstorp 13:100. Utformning för 
Karstorpsvägen finns redovisad i detaljplan för område 
omkring Sjögräsgatan, dp 15-04. 



 28(37) 

Parkering och angöring 
Den vid bygglovstillfället gällande parkeringsnormen ska 
tillämpas. 
 
Tillgänglighet vid extremväder 
Karstorpsvägen är belägen på höjden ca +2,6 meter vilket 
möjliggör access till planområdet även vid 
översvämningshändelse, 100års högvatten, i dagsläget.  
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Området ligger inom Kraftringens el-nätområde och inom av 
Kraftringens Fjärrvärmeområde.  

Vatten och spillvatten 
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde.  

Dagvattenhantering 
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde. I planen 
ställs krav på maximal hårdgörningsgrad och även krav på 
marklov införs för förändringar som försämrar markens 
genomsläpplighet. Inom egenskapsområdet för huvudbyggnad, 
som är 890 m2, ska tak till minst 75 % utgöras av biotoptak. 
Inom resterande del av planområdet, totalt cirka 1665 m2 finns 
planbestämmelse om att minst 65 % av marken ska vara 
genomsläpplig. Detta innebär att planen säkerställer att minst 
42 % av marken inom planområdet kommer vara 
genomsläpplig samt att byggnadens tak till stor del kommer 
bestå av biotoptak. 
 
En magasinsvolym om 8 m³ säkerställs inom området genom 
exploateringsavtalet, av dessa hanteras 3m³ i gröntaket och 
5m³ i någon form av underjordiskt magasin/stenkista, detta 
medför att flödet efter exploateringen vid ett framtida 
dimensionerande regn (klimatfaktor 1,3) inte ger ett större 
flöde än den belastning som området i dagsläget medför på 
dagvattennätet.  

Skyfallshantering 
En översvämningsutredning har tagits fram av DHI (2020-05-
28). Planerad exploatering inom Karstorp leder ej till att 
vattenvolymer omfördelas. Utifrån modellerade vattennivåer 
för nuläget bedöms inga större skyfallsåtgärder behöva 
implementeras inom planområdet.  
 
Lågområdet inom planen återfinns längs Karstorpsvägen. 
Maximala vattendjup överstiger inte 0,2 m och bedöms 
därmed inte ge skadekonsekvenser på byggnader eller påverka 
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framkomlighet inom planerad bebyggelse. För att vid 
dimensionerande skyfallshändelse säkerställa tillgängligheten 
till planområdet och undvika att vatten rinner in i entréer är 
det av vikt att marken lutar ut från byggnader samt att entréer 
höjdsätts på en säker nivå. I Svenskt Vatten P105 
rekommenderas tomtmark ha en lutning från huskropp på 
minst 2 % och övriga gräsytor en lutning som inte understiger 1 
%. Vidare bör asfalterad, plattsatt eller annan hårdgjord yta 
anläggas lägre än tomtmark samt luta drygt 1 % för att 
säkerställa god avledning samtidigt som den upplevs som plan. 
Entréer ska som riktlinje placeras åtminstone 0,2 m ovan 
marknivå på vägen.  
 
Utifrån befintliga marknivåer samt med föreslagen 
byggnadsutformning sker ingen avrinning från 
omkringliggande ytor in i planområdet. För att inte orsaka en 
ökad avledning bör tomtmark utformas för lokal fördröjning. 
Dessutom rekommenderas att föreslagna gräsytor i 
planområdet projekteras med en lägre marknivå än 
omkringliggande mark för att skapa fördröjning samt minska 
avrinning ut ur området. Ytlig tillrinning till ytorna säkerställs 
med höjdsättning i området. För att optimera funktion samt 
kostnadseffektivitet bör dessa grönstråk samutnyttjas med 
dagvattenhantering och rening. Gräsytor längs planområdets 
norra gräns bedöms ha bäst förutsättningar till fördröjning då 
dessa planeras i befintlig lågpunkt i terrängen.  
 
Utifrån beräknade översvämningsdjup för dagens förhållande i 
samband med klimatanpassat 100-årsregn rekommenderas att 
de norra grönytorna utformas för att kunna hantera en ytlig 
översvämningsvolym på 30 m3 som annars riskerar ansamlas 
vid bostäder längs norra planområdesgränsen.  
 
Översvämningsdjup inom området vid skyfall bedöms inte ge 
skadekonsekvenser på byggnader eller påverka framkomlighet 
inom området.  

Renhållning 
Lämpligt utrymme för sophantering och källsortering ska 
finnas inom fastigheten.  

Kommunikationer 
Planområdet föreslås anslutas till fiber.  
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KONSEKVENSER 
Mark 
Mark som använts för bensinstationsändamål, 2600 m² 
planläggs för bostadsändamål. 
 
Vatten 
Kvaliteten på recipient och grundvatten bedöms inte att 
påverkas negativt vid ett plangenomförande, de 
markföroreningar som konstaterats kommer att hanteras i den 
vidare processen. 
 
Strandskydd 
Området omfattas ej av strandskydd. 
 
Luft 
Trafiktillskottet som planförslaget innebär bedöms inte leda till 
överskridande av riktvärdena för miljökvalitetsnormerna för 
luft vid befintlig bebyggelse. 
 
Natur 
Inga högre naturvärden finns inom planområdet. 

Biotopskydd 
I anslutning till planområdet finns en trädrad med popplar, 
vilka omfattas av biotopskydd.  
 
En ansökan om dispens från biotopskyddet har lämnats till 
Länsstyrelsen Skåne 2020-04-21, Dnr: 13763-2020 av 
exploatören till fastigheten Karstorp 13:100. Detta på grund av 
att saneringen av marken kommer skada trädens rotsystem 
och träden behöver därför tas ned. Då träden till stor del är 
belägna på den kommunalägda fastigheten Lomma 33:11 har 
Lomma kommun fört en dialog med exploatören och givit 
markägarens godkännande för dispensansökan. Ett förslag på 
kompensation enligt miljöbalken 16 kap 9 § har tagits fram där 
en ny trädrad föreslås placeras på en kommunal fastighet 
söder om den befintliga poppelallén. Dispens från 
biotopskyddet och eventuell kompensationsåtgärd beslutas av 
Länsstyrelsen.  
 
Miljökompensation 
Värden och funktioner som försvinner i och med att 100 m2 
grönyta med träd och buskage planläggs för bostad 
kompenseras och ersätts inom planområdet i enlighet med 
exploateringsavtalet. 
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Trafik 
Biltrafik 
En planenlig byggnation beräknas medföra 100 ytterligare 
trafikrörelser per dygn på Karstorpsvägen och Strandvägen 
(24 lgh * 4 trafikrörelser per dygn), ökningen ger ej upphov till 
behov av åtgärder i väginfrastrukturen. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång och cykelvägen längs med Karstorpsvägen förbättras i 
samband med genomförandet av detaljplanen. 

Parkering och angöring 
Parkering för bil och cykel ska lösas inom egen fastighet, 
angöring till fastigheten ska ske från Strandvägen.  
 
Teknisk försörjning 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Utökning av fastighetens anslutning sker i enlighet med 
gällande VA taxa. 

Renhållning 
På fastigheten ska utrymme för hantering av avfall inrättas i 
enlighet med gällande föreskrifter.  

Kommunikationer 
Planområdet föreslås anslutas till fiber. 
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Hälsa och säkerhet 
Tillkommande buller genom planen 
Trafiktillskottet som planförslaget innebär bedöms inte leda till 
överskridande av riktvärdena för trafikbuller vid befintlig 
bebyggelse. 

Tillkommande skuggning genom planen 
Skuggning som planförslaget medför bedöms inte innebära en 
påtaglig olägenhet för befintlig bebyggelse. 
Skuggstudie 2019-02-12, Krook & Tjäder.  
 

 
Skuggstudien, Krook & Tjäder 2019-02-12, visar bebyggelsens skuggpåverkan 22 
mars under klockslagen 09.00, 12.00, 15.00 samt 18.00 
 
 

 
Skuggstudien, Krook & Tjäder 2019-02-12, visar bebyggelsens skuggpåverkan 23 
december under klockslagen 09.00, 12.00 samt 15.00  
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Skuggstudien visar att planförslagets tillkommande bebyggelse 
ligger på tillbörligt avstånd från befintlig bebyggelse och inte 
skuggar uteplatser eller fasader i någon större omfattning 
under mars-september, varför förslaget inte bedöms innebära 
en påtaglig olägenhet.  
 
Kultur 
Hänsyn tas till Folkets hus har tagits genom att ett 
bebyggelsefritt område finns i planområdets södra del. 
Materialvalet på huvudbyggnaden anpassas till ett för platsen 
traditionellt förekommande material, tegel med utseende likt 
traditionellt Lommategel. 
 
Riksintressen 

Kustzon 
Området ingår i riksintresset för kustzonen, dock utgör 
bestämmelserna inte hinder för utvecklingen av tätorter eller 
av det lokala näringslivet. Planområdet ligger inom befintlig 
tätort. 
 
Sociala konsekvenser 
Planen medger bostadsbebyggelse längs en av Lommas större 
vägar, genom byggnationen kan oskyddade trafikanters 
upplevda trygghet eventuellt öka något. 
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
Miljöbedömning enligt miljöbalken 
Vid framtagandet av en ny detaljplan, eller vid ändring av en 
befintlig, ska kommunen ta ställning till om genomförandet av 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen är den process som ska komma fram till om 
ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan eller inte. Undersökningen är 
lagstiftad i 6 kap. miljöbalken och består av två moment. 
Kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för 
och emot en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska också 
genomföra ett samråd om frågan med länsstyrelsen och andra 
kommuner som kan antas bli berörda utifrån sitt särskilda 
miljöansvar.  
Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska, enligt 4 kap 34 § PBL (2010:900), 
bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningen i den 
strategiska miljöbedömningen, enligt 6 kap 11–19 § MB, 
tillämpas. I arbetet med undersökningen om genomförandet 
av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
har tjänstemän från miljöenheten, detaljplaneenheten samt 
miljöstrategiska enheten deltagit. 
 
Bedömning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning är därför inte nödvändig. Bedömningen att 
detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
grundar sig på följande:  

• Fastigheten är idag exploaterad, (före detta 
bensinstation) och består till stor del av hårdgjorda 
ytor. En förändrad användning till mark för bostäder 
medför att föroreningarna avhjälps och en förtätning 
inom befintlig tätort sker.  

• Fastigheten ligger lågt, omkring 2 meter över havet och 
risk finns att den översvämmas, främst vid extremväder 
där vatten går över den förstärkta strandvallen mot 
Öresund. Bebyggelsen som föreslås, bostäder, ska tåla 
översvämning till +3,7 meter. Tillgänglighet vid 
extremhändelse sker via Karstorpsvägen, vilken idag 
har en höjd av cirka 2,6 meter över havet.  

Samråd med länsstyrelsen i frågan om betydande 
miljöpåverkan har skett.   
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska och ekonomiska frågor 
Planförfarande 
Planarbete sker med utökat förförande enligt plan- och 
bygglagen (PBL) 2010:900. Handläggning av planen har skett 
enligt den version av PBL som var gällande vid tidpunkten för 
planuppdrag, SFS 2017:985. Senare ändringar av PBL har, i de 
fall där det varit möjligt enligt lagen, använts retroaktivt i 
denna plan. Exempelvis finns planbestämmelse om att marklov 
krävs för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet, 
vilket blev möjligt enligt PBL SFS 2018:1370.  
 
Ansvarsfördelning 
Fastighetsägare är huvudexploatör för den tillkommande 
bebyggelsen 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Inom planen finns ingen allmän platsmark. 

Avtal 
Lomma kommun avser att, innan planens antagande, ingå 
exploateringsavtal beträffande åtgärder som måste 
genomföras till följd av planläggningen. Exploateringsavtalet 
reglerar parternas genomförande- och kostnadsansvar för 
exploateringen av fastigheten Karstorp 13:100 och dess 
inverkan på närområdet. Dessutom hanterar 
exploateringsavtalet villkoren för en mindre markreglering från 
kommunen till exploatören.  
 
I huvudsak ska exploatören ansvara för alla nödvändiga 
åtgärder inom och i anslutning till fastigheten såsom nya 
infarter från allmän väg, åtgärder i fastighetsgräns, 
kompensationsåtgärder för ändrade ekosystemtjänster inom 
och i direkt anslutning till planområdet, fullt kostnadsansvar 
för hantering av biotoppskyddad allé i fastighetsgräns samt 
medge nödvändiga nyttjanderätter i överlåten mark. Dessutom 
reglerar exploateringsavtalet exploatörens bidrag till 
kommunens kostnader för omdaning av allmän platsmark i 
närområdet enligt framtaget Planprogram Lomma Centrum. 
 
Konsekvensen för fastighetsägaren till Karstorp 13:100 blir att 
betala för mark, tidigare allmän platsmark, som överförs till 
Karstorp 13:100 enligt planförslaget, bekosta nödvändig 
lantmäteriförrättning samt medge ledningsrätt för fjärrvärme i 
överlåten mark. Dessutom ska fastighetsägaren lämna bidrag 
till kommunens kostnader för omdaning av allmän platsmark i 
närområdet enligt framtaget Planprogram Lomma Centrum, 
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motsvarande 626 kr/m²BTA, plus indexering enligt KPI med 
2007-01-01 som basmånad, för den tillkommande byggrätt en 
ny detaljplan medger jämfört med vid avtalstillfället gällande 
detaljplan.  
 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den 
vinner laga kraft.  

Startbesked 
Startbesked får inte ges för ändrad användning förrän markens 
lämplighet har säkerställts genom slutlig avhjälpandeåtgärd för 
det ändamål som planen anger. 
 
Markreservat för allmännyttiga ändamål 
I detaljplanens nordöstra hörn, införs ett u-område för 
allmännyttig underjordisk ledning för att möjliggöra för 
ledningsrätt för befintlig fjärrvärmeledning. 
 
Tekniska åtgärder 
Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar 
nyanläggs/byggs om: 

• Cykelväg längs med 
Karstorpsvägen (angränsande 
till planområdet) 

Sanering av förorenad mark 
Utförs av exploatören, i enlighet med föreskrifter från 
miljöförvaltningen. Villkorat startbesked finns i detaljplanen. 
 
Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Planen medger att mark, ca 70m² regleras från Lomma 33:11 
till Karstorp 13:100.  

Ledningsrätt m m 
Rätt att framdra ledningar inom planområdet ska regleras med 
ledningsrätt eller servitut. Upplåtelse av ledningsrätt och 
servitut måste ske på initiativ av ledningshavaren. 
Fastighetsägare har rätt till ersättning för ledningsrätt, om 
överenskommelse inte kan träffas gäller expropriationslagens 
regler. Vid överlåtelsen av del av Lomma 33:11 kommer 
Lomma kommun att förbehålla nyttjanderätten för 
fjärrvärmeledningarna som ligger inom markområdet. Ett u-
område finns i planens östra sida och nordöstra hörn för att 
möjliggöra för ledningsrätt för åtkomst till befintlig 
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näraliggande dagvattenledning samt befintlig 
fjärrvärmeledningen.  
 
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka 
kommer att beröras av planens genomförande. 

Skanovas kabelanläggningar inom planområdet 
 
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 
Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av  
exploatören/fastighetsägaren. 
 
Ansökan om fastighetsbildning m m 
Det ankommer på berörd fastighetsägare att hos Lantmäteriet 
ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning. 
 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
Roger Jönsson  John Wadbro 
Planchef   Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största bruttoarea är 2700 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största bruttoarea är 100 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad.
Balkong och uteplats får finnas.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad såsom
soprum, garage, poolhus, växthus och
uterum får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet
nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet
nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Fasad ska utformas i tegel, med utseende

snarlikt traditionellt Lommategel,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

f2 Entréer och fönster ska ägnas särskild
omsorg,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Fasad mot norr ska brytas upp genom
förskjutning om minst en meter i djupled på
avstånd 20-25 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Fjärde våningens norra fasad ska, om
sådan finnes, vara indragen minst 1,5
meter från underliggande fasadliv. Dock
tillåts att del av fjärde våningens norra
fasad, motsvarande en sträcka av 25% av
byggnadens totala längd mot norr, inte är
indragen.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Tak ska till minst 75% utgöras av biotoptak,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Lägenheter ska utformas genomgående
med uteplats åt söder,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Fasad ska utformas i trä, tegel eller glas,
eller i en kombination av dessa material.,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utskjutande byggnadsdelar får ej kraga ut över allmän platsmark,  4 kap.
16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Byggnad ska utföras så att den klarar

vatten till höjden +3,7 meter (RH 2000) utan
att skadas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Minst 65% av marken inom
egenskapsområdet ska vara
genomsläpplig,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Byggnad ska utföras vattentät till höjden
+3,7meter (RH 2000),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,
4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
Inom område med utförandebestämmelse "b2" krävs marklov för
markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för ändrad användning förrän markens
lämplighet har säkerställts genom slutlig avhjälpandeåtgärd för det
ändamål som planen anger,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga

underjordiska,  4 kap. 6 §
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Lomma kommun (Strandvägen-Karstorpsvägen)
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

    
 2022-01-27 

KS/KF 2017:182.214 
  

 
 
 
 
Detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 
33:11 i Lomma, Lomma kommun 
(Strandvägen-Karstorpsvägen) 
 
Rubricerad detaljplan har i enlighet med 5 kap 18§ (PBL 2010:900) varit föremål för 
granskning under perioden 2 november - 29 november 2020. Underrättelse om detta har 
skickats till Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt myndigheter, organisationer och sakägare. 
Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget i kommunhusets reception, på biblioteket 
samt på kommunens hemsida.  

 
YTTRANDEN UTAN ERINRAN 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
Lantmäteriet 
Barn och Utbildningsnämnden 
E.ON Kraftnät 
 

YTTRANDEN MED ERINRAN SAMT KOMMENTARER 
Nedan sammanfattas och kommenteras de inkomna yttrandena. Samtliga skrivelser finns i 
sin helhet tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.  

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet. 
Risk för översvämning 
Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för 
översvämning. Enligt Boverkets vägledning bör ny sammanhållen bebyggelse, större 
riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig verksamhet lokaliseras till områden som inte 
hotas av översvämning. Bebyggelsen bör lokaliseras över beräknad högsta nivå för sjöar och 
hav eller över nivån för beräknat högsta flöde i vattendrag. Effekten av ett förändrat klimat 
under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas. Planområdet är lågt beläget, 
enligt planhandlingarna på nivåer + 1,63 m till + 2,7 m. 
 
I planförslaget finns en redovisning som konstaterar att befintlig skyddsvall mot havet är 
dimensionerad för ett havsvattenstånd på 2,2 m vilket enligt handlingarna innebär ett 
högvatten i Öresund år 2065. Kommunen redovisar också att det är möjligt att bygga på 
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denna vall och att dimensionerande nivå för år 2150 har beräknats till 4,2 m. Vidare anger 
kommunen att markanspråk för vallen redovisas i kommunens samrådsförslag till 
översiktsplan. Utöver detta anger kommunen att det i ett förändrat klimat också krävs att 
planområdet skyddas norrifrån genom en invallning mot Höje å eller andra alternativ såsom 
stängning av inloppet till Höje å via portar. 
 
Kommunen har också utrett vilken påverkan en skyddsvall mot havet innebär för hantering 
av dagvatten, skyfallsvatten samt grundvatten. Av planhandlingarna framgår att vid en nivå, 
där havet dämmer utloppsledningar som är i förbindelse med planområdet, så kommer det 
att krävas att avledning sker via pumpning och / eller en ökad fördröjning uppströms. Enligt 
handlingarna kan en situation där dagvattenutloppen mer eller mindre står dämda konstant 
förväntas i framtiden när havets medelvattennivå stiger. Det konstateras också att en 
höjning av havets medelvattenyta kommer att medföra att grundvattennivåerna kommer att 
höjas i samma storleksordning som havsnivåhöjningen. Detta kommer att leda till högre 
grundvattennivåer innanför invallningen om inte dränering och pumpning sker. 
På plankartan regleras skydd mot översvämning genom planbestämmelsen: ”Byggnad ska 
utföras så att den klarar översvämmande vatten till höjden + 3,5 meter (RH2000) utan att 
skadas, vatten får ej ta sig in i bostadsrum” Länsstyrelsen påminner om att skyddsåtgärder 
ska vara preciserade, effektbeskrivna och genomförbara (prop. 2009/10:170). Länsstyrelsen 
kan inte se hur bestämmelsen uppfyller dessa krav och hur den ska kunna tillämpas vid 
bygglovsgivning. 
 
När det gäller åtgärder mot skyfall framgår av planförslaget att det inte finns behov av att 
genomföra några större skyddsåtgärder. Handlingarna anger att ett vattendjup på 0,2 m kan 
förekomma inom planområdet och bedömer att detta djup inte ger skador på byggnader 
eller påverkar framkomligheten inom området. Länsstyrelsen saknar ett resonemang som 
styrker detta samt en redovisning av hur tillgängligheten till området säkerställs i ett 
förändrat klimat. 
 
När skyddsåtgärder krävs för att göra ett område lämpligt för en viss markanvändning ska 
åtgärderna som grundregel finnas på plats när planen antas. I det här fallet är kommunen 
beroende av storskaliga skyddsåtgärder för att skydda mot framtida översvämningar, vilket 
kräver att kommunen kan visa att skydden är genomförbara ur tekniskt, ekonomiskt och 
juridiskt perspektiv. Av de åtgärder som kommunen presenterar finns osäkerheter kring 
genomförandet av skyddsåtgärder mot Höje å och markanspråk inom planområdet för 
bortpumpning och magasinering av vatten vid kraftiga regn i ett framtida klimat. 
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen i nuläget inte kan visa att de storskaliga skydd 
som kommer att krävas för göra marken lämplig för bebyggelse är genomförbara. 
 
Risk för erosion 
I planförslaget redovisas förutsättningarna för att planområdet ska påverkas av erosion. Det 
finns befintliga erosionsskydd som är utpekade i översiktsplanen och markanspråk för 
skyddsvall inklusive erosionsskydd är utpekade i samrådsförslag till ny översiktsplan. 
Länsstyrelsen bedömer därför att frågan om erosion i detta fall hänger ihop med 
möjligheten att skydda planområdet via storskaliga skydd både mot översvämning och 
erosion. 
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Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 
avseende risk för översvämning och erosion, varför planförslaget kan komma att prövas 
utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
Kommentar: Förtydligande kring vallens skyddsnivå, nu gällande samt kommande 
översiktsplan och kommunens klimatsäkringsarbete införs i planhandlingarna. Bestämmelsen 
kring byggnadens utförande förtydligas och höjden som byggnaden ska vara tät till höjs till 
+3,7m. Kommunen har ensam rådighet över det område där en skyddsvall pekats ut i 
kommunens förslag till ny översiktsplan, den södra delen av den i översiktsplanen utpekade 
vallen (från Strandvägens sydligaste del fram till Karstorpsvägen) har en vattendom och är 
utförd för att kunna byggas på, planhandlingarna förtydligas i detta avseende. 
Planhandlingarna kompletteras med ett resonemang kring skyfall och hur åtkomst till 
byggnaderna säkras vid ett förändrat klimat. Handlingarna kompletteras beträffande 
befintligt och framtida erosionsskydd. Samt uppgifter kring kommunens kommande arbete 
med klimatsäkring. 

Socialnämnden 
Socialnämnden påtalar att det är viktigt att säkerställa tillgängligheten för invånare med 
funktionsnedsättning, samt att det gäller såväl inom området som tillfartsvägar, cykel- och 
gångbanor.  
Socialnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 
 
Kommentar: Området ligger i ett relativt platt område och i tidiga markplaneringsritningar 
har exploatören visat att det går att säkerställa tillgänglighet inom fastigheten samt från 
gårdssidan, detta prövas även i samband med bygglovet enligt gällande regler. 

Kultur och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden påtalar behovet av god trafiksäkerhet i områden där barn och 
ungdomar vistas. Planområdet är beläget vid Karstorpsvägen – Strandvägen där många av 
kommundelens elever och barn färdas till och från skola och kultur- och fritidsaktiviteter. En 
av kommundelens skolor ligger bredvid planområdet. Området gränsar även till de 
rekreationsytor som erbjuds längs kommundelens strandlinje. Nämnden pekar därför på att 
detta ställer särskilda krav på hög trafiksäkerhet. 
 
Kommentar: I samband genomförandet av Strandskolan och dess parkeringslösningar 
stängdes områdets västra utfart (mot Karstorpsvägen), ett vidare arbete med 
korsningspunkten över Karstorpsvägen finns med i Tekniska förvaltningens planering. 

VA-Syd 
Plankartan: VA SYD har en dagvattenledning, dimension 750 mm betong, som förvisso går 
strax utanför plangränsen i väster, men som i nordväst ligger så nära som ca 65 cm från 
plangränsen. För att kunna komma åt ledningen för framtida, eventuellt underhåll behöver 
västra remsan av prickmarken även vara u-område. 
 
Planbeskrivningen: Under Konsekvenser – Teknisk försörjning står, gällande vatten och 
spillvatten, att utökning av fastighetens anslutning sker i enlighet med gällande VA-taxa. 
Detta gäller även för dagvatten, om det skulle vara aktuellt. 
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Planområdet ligger inom verksamhetsområde för spillvatten. På grund av 
överexploateringen i Lomma hamn har kapaciteten i spillvattenledningarna i anslutning till 
planområdet gått i taket. Spillvattennätet är kraftigt påverkat av bland annat tillskottsvatten, 
vilket gör situationen än svårare. VA SYD har gjort omfattande utredningar på 
spillvattenledningsnätet i centrala Lomma och håller nu på med att föreslå åtgärder för att 
förbättra situationen. Dessa åtgärder kommer att ta många år att genomföra. Med tanke på 
pågående klimatförändringar, som både gör att mängden dagvatten i framtiden kommer att 
öka och att havsvattennivåerna kommer att stiga, något detta planområde kommer att 
påverkas av, är det angeläget att alla i samhället bidrar till att göra staden grönare samt 
minska risken för översvämningar. Därför är det positivt att kommunen föreslår både 
biotoptak på bostadshuset och att minst 65 % av övrig mark ska vara genomsläpplig inom 
planen. Om också exploatören kan bidra, genom att genomföra de fördröjningsåtgärder som 
föreslås i dagvattenutredningen, finns möjligheten att exploateringen inte ökar utflödet av 
dagvatten till dagvattenledningsnätet jämfört med idag. Dagvattenutredningens förslag, 
samt andra exempel på fördröjning av dagvatten inom kvartersmark, bör redovisas i 
planbeskrivningen. I planbeskrivningen beskrivs ingående olika scenarier med 
havsvattenhöjning, bland annat om hur dagvatten påverkas och vad man kan göra åt det. VA 
SYD håller på att utreda dagvattennätet i centrala Lomma. Det finns stora kapacitetsproblem 
även för dagvattennätet, redan i nuvarande situation. Hur VA SYD ska jobba vidare med 
framtida dagvattenhantering kommer att diskuteras vidare inom VA SYD i samarbete med 
kommunen. Det finns ännu inga beslut tagna på hur nätet ska säkras i framtiden. 
 
VA SYD har ambitiösa mål och arbetar mot att vara en del i det hållbara samhället både för 
miljön och våra kunder. 
 
Att åtgärda den bristande kapaciteten i ledningsnäten kommer att pågå under en lång tid 
och medföra betydande investeringar för VA-kollektivet. Förutsättningarna för att 
utbyggnaden ska bli framgångsrik ur ett samhällsperspektiv, både ekonomiskt och med 
hänsyn till miljön, är en god planering och ett givande samarbete med berörda aktörer. 
 
Kommentar:  
Plankartan förändras så att U-område förläggs längs strandsvägen 
Planbeskrivningen kompletteras med hur dagvatten avses fördröjas inom kvartersmark, 
fördröjningen har säkerställts genom dels planbestämmelse (biotoptak) dels genom att krav 
på fördröjningsvolym införts i exploateringsavtalet. Texten beträffande Teknisk försörjning 
justeras så att det framgår att VA-anslutningen till fastigheten kan förändras och att det sker 
i enlighet med gällande taxa. 

Kraftringen 
Påtalar att det i planhandlingen står att fjärrvärmen inom u-området ska tryggas med 
ledningsrätt. Kraftringen skriver att ”Gången är följande. Kommunen ska förbehålla den 
nyttjanderätt som Kraftringen har (enligt avtal med ägarkommunerna) att gälla mot den nye 
ägaren av marken (exploatören). Detta gör kommunen i köpehandlingen”. I planhandlingen 
står det även felaktigt att planområdet ingår i E.ON:s elnätsområde. Så är inte fallet. Det är 
Kraftringen Nät som har elanslutningen i planområdet. 
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Kommentar: Avstämning har skett med kommunens mark och exploateringsavdelning, 
formuleringen ändras i enlighet med kraftringens önskemål. Texten beträffande 
elnätsområde korrigeras i planhandlingarna.  

Lomma Folketshusförening 
Lomma Folketshusförening upplyser om sin verksamhet inom kulturområdet och påtalar att 
de har planer på utemiljön samt hur man kan utveckla den till något positivt med 
utomhusscen samt mer inbjudande parkmiljö, föreningen påtalar att det bör tas i beaktande 
att de avser hålla fler och större utomhusevenemang. Lomma Folketshusförening invänder 
mot vad de anser vara en överexploatering av marken och mot den föreslagna höjden på 
bostadshuset och anser att två våningar kan vara acceptabelt/bör vara den maximala 
höjden. Föreningen skriver vidare att när man kommer från Karstorpsvägen finns i dag en 
chans att se havet och att tillkommande bebyggelse kommer skymma vyn mot havet. Längs 
Karstorpsvägen finns idag både enplans- och tvåplansvillor och detta borde även i framtiden 
vara fallet. Ser man till Strandvägens karaktär och bebyggelse kommer denna byggnation se 
än mer felplacerad ut och stämmer inte alls in i övrig bebyggelse. 
 
Idag kan man se Folkets Hus norra del från båda håll om man kommer från Malmö via 
Karstorpsvägen eller från Lund via Centrumgatan. Med denna bebyggelse kommer huset att 
skymmas totalt och ej vara synbar. Vi ser också skuggning av platsen som något mycket 
negativt och så även utsikten tillintetgörs. Föreningen är också mycket angelägen om att de 
nio popplar som växer väster om området skall bevaras och ej vara föremål för dispens från 
biotopskyddet.  
 

Kommentar: Höjden har bedömts som lämplig då planområdet är i en central del av Lomma, 
i ett kollektivtrafiknära läge. Kommunen gör bedömningen att ingen enskild fastighet utsätts 
för en stor negativ påverkan genom vald skala på den tillkommande bebyggelsen. 
Kommunen anser att det är positivt med förtätning i attraktiva lägen där det finns god 
tillgång till hållbara färdmedel. Den föreslagna exploateringen möter de krav om parkering 
som finns i Lomma kommuns parkeringsstrategi. Samtidigt finns det plats för friyta då 
planområdet ligger nära stora sammanhängande rekreationsytor. 

Karstorpsvägen är belägen ca 300 meter från havet, under vegetationsperioden är sikten 
mot havet begränsad. Den föreslagna byggnaden innebär att vyn från Karstorpsvägen till 
viss del förändras och sikten mot havet kan på vissa platser försämras. 

Bebyggelsen längs Karstorpsvägen består främst av en- och tvåplansvillor men planområdet 
angränsar till fastigheter med annan högre bebyggelse. Vid en planprövning av lämplig 
markanvändning ingår vilken typ och skala på bebyggelsen som är lämplig. Många faktorer 
vägs in, centralt belägna och kollektivtrafiknära lägen där negativ påverkan på 
omkringliggande fastigheter är begränsad kan med fördel exploateras tätare. 

Karaktären på bebyggelsen längs Strandvägen innehar höga kulturvärden och planförslaget 
har anpassats genom att hålla ett respektavstånd till Folkets hus samt genom att placera 
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byggrätten så att byggnadens kortsida vänds mot Strandvägen. De material som valts för 
huvudbyggnaden har valts för att harmoniera med de befintliga värdefulla byggnaderna. 

Folkets hus området är beläget söder om rubricerad fastighet varför skuggning från 
exploateringsfastigheten inte innebär en negativ påverkan på folkets hus fastigheten. 
Med anledning av att marken behöver saneras för att göras lämplig för bostadsbebyggelse 
så kommer trädens rotsystem påverkas och det anses därför nödvändigt att ta ner 
poppelallén. Det är Länsstyrelsen Skåne som beslutat om dispens från biotopskyddet. 

 
SAMMANFATTNING 
Efter granskningen genomförs ändringar i planhandlingarna med anledning av inkomna 
synpunkter och vidare bearbetning, dessa utgörs i huvudsak av: 

Plankarta  
Bestämmelsen kring byggnadens utförande förtydligas för bostadsbyggnader genom 
”vattentät till +3,7meter” och för komplementbyggnader till att de ska klara vatten till höjden 
+3,7meter. 
 
U-område utökas till att omfatta område längs Strandvägen. 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Utökningar av resonemanget kring storskaliga skydd, lokala skydd, dagvatten samt 
skyfallsåtgärder och för området pågående klimatanpassningsarbete förs in i 
planhandlingarna. 
 
Formulering beträffande avgift för utökad anslutning dagvatten läggs till. 
 
Text beträffande skydd av fjärrvärmeledning  
 
Elnäts område korrigeras. 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
 
Roger Jönsson  John Wadbro 
Planchef   Planarkitekt 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
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KS § 14 KS KF/2018:184 

Antagande av Översiktsplan 2020 för Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag på ny översiktsplan för Lomma kommun har tagits fram. Översiktsplanen är ett viktigt 
politiskt måldokument som anger hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Planen 
ska vara ett strategiskt dokument som visar vägen mot en långsiktigt hållbar framtid och samtidigt 
vara vägledande för beslut i plan- och lovärenden, samt i myndighetsutövning enligt miljöbalken. 
Planen samordnar olika intressen och underlättar kommunens fortsatta planering och utbyggnad av 
infrastruktur, service och bostäder. Översiktsplanen fungerar därför såväl som kommunens verktyg i 
den interna handläggningen samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. För 
allmänheten ger översiktsplanen information om kommunens utvecklingsplaner samt vilka områden 
och miljöer som kommunen särskilt vill värna om. 

Till översiktsplanen hör en miljökonsekvensbedömning (MKB). En sammanfattning av MKB:n finns 
med i plandokumentet. En miljöbedömning av en översiktsplan görs i enlighet med lagstiftningen och 
ska tydliggöra miljökonsekvenserna av olika tänkta valmöjligheter i översiktsplanen. Den ska 
användas som ett verktyg för att kunna göra väl avvägda beslut och där det blir negativa 
miljökonsekvenser av planen ska dessa motiveras. 

I och med antagandet av ÖP 2020 upphör tidigare framtagna fördjupade översiktsplaner att gälla. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2022-02-03 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09, § 30. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 § 30 
- Skrivelse 2022-02-03 från planeringsavdelningen 
- Översiktsplan 2020 för Lomma kommun 
- Miljökonsekvensbedömning av Översiktsplan 2020 för Lomma kommun. 
- Utställningsutlåtande 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till utställningsutlåtandet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till 
Översiktsplan 2020 för Lomma kommun. 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till:  
Kommunfullmäktige, Planeringsavdelningen  
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Beslut om antagande av Översiktsplan 2020 för Lomma kommun 
Ett förslag på ny översiktsplan för Lomma kommun har tagits fram. Översiktsplanen är ett viktigt 
politiskt måldokument som anger hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Planen 
ska vara ett strategiskt dokument som visar vägen mot en långsiktigt hållbar framtid och samtidigt vara 
vägledande för beslut i plan- och lovärenden, samt i myndighetsutövning enligt miljöbalken.  

Planen samordnar olika intressen och underlättar kommunens fortsatta planering och utbyggnad av 
infrastruktur, service och bostäder. Översiktsplanen fungerar därför såväl som kommunens verktyg i den 
interna handläggningen samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. För allmänheten ger 
översiktsplanen information om kommunens utvecklingsplaner samt vilka områden och miljöer som 
kommunen särskilt vill värna om. 

Till översiktsplanen hör en miljökonsekvensbedömning (MKB). En sammanfattning av MKB:n finns med i 
plandokumentet. En miljöbedömning av en översiktsplan görs i enlighet med lagstiftningen och ska 
tydliggöra miljökonsekvenserna av olika tänkta valmöjligheter i översiktsplanen. Den ska användas som 
ett verktyg för att kunna göra väl avvägda beslut och där det blir negativa miljökonsekvenser av planen 
ska dessa motiveras.  
 
I och med antagandet av ÖP 2020 upphör tidigare framtagna fördjupade översiktsplaner att gälla.  
 
Utställning 
Den 23 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen i Lomma kommun om utställning för Översiktsplan 2020. 
Översiktsplanen har varit utställt för granskning fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 1 oktober 2021.  
Utställningsförslaget skickades ut till 95 remissinstanser och en kungörelse publicerades i Sydsvenska 
Dagbladet och Skånska Dagbladet. De som emottog remissen var bl. a. statliga och regionala 
myndigheter, kommunerna i MalmöLundregionen, politiska partier, kommunala nämnder, berörda 
företag, intresseorganisationer och föreningar.  
 
Planförslaget har i sin helhet funnits tillgängligt på kommunens hemsida och som fysiska utställningar i 
kommunhusets reception samt på biblioteken i Bjärred och Lomma. En förkortad version av 
Översiktsplanen, med interaktiva kartor och länkar till hela dokumenten, har också varit tillgänglig via 
StoryMaps länkat från kommunens hemsida. Synpunkter på förslaget har gått att skicka in via post, e-
post eller via ett webbformulär på kommunens hemsida. I utställningsutlåtandet framgår vilka som 
remissen skickades till och vilka som har lämnat synpunkter på planförslaget. Alla inkomna synpunkter 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2022-02-03 
Planeringsavdelningen   

Vår referens: Lovisa Liljenberg  Kommunstyrelsen 
Direkttel: 040-641 12 39  
E-post: lovisa.liljenberg@lomma.se 
Diarienr: KF/KS 2018:184.212 
Er referens:       
  

  

mailto:lovisa.liljenberg@lomma.se
mailto:lovisa.liljenberg@lomma.se
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finns att tillgå via kommunstyrelsens diariefunktion. Några yttranden, framförallt från privatpersoner, 
innehåller likadana eller liknande synpunkter. Dessa redovisas då samlade och besvaras gemensamt.  
 
Efter utställningen har översiktsplanen reviderats utifrån inkomna synpunkter. Planeringsavdelningen 
föreslår nu samhällsbyggnadsnämnden att godkänna översiktsplanen för beslut om antagande och 
samtidigt godkänna det utställningsutlåtande som upprättats.  
 

Handlingar i ärendet  
- Skrivelse från Planeringsavdelningen  
- Översiktsplan 2020 för Lomma kommun.  
- Miljökonsekvensbedömning av Översiktsplan 2020 för Lomma kommun.  
- Utställningsutlåtande 

 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till Översiktsplan 2020 för Lomma kommun 

godkänns för antagande och beslutar att godkänna upprättat förslag till utställningsutlåtande.   
 

 
 
För planeringsavdelningen 
 
 
 
 
Lovisa Liljenberg   Roger Jönsson  
   
Stadsarkitekt    Planchef 
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Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Inledning
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur svenska kommuner ska arbeta 
med fysisk planering. Enligt PBL 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange 
hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den fysiska miljön. En 
översiktsplan kan göras mer detaljerad för vissa områden, exempelvis 
en tätort, och kallas då fördjupad översiktsplan. Översiktsplanen är ett 
viktigt politiskt måldokument och ska spegla den politiska majoritetens 
uppfattningar. Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning 
till översiktsplanens aktualitet.

Bakgrund 
I Lomma kommun har en översiktsplan hittills tagits fram vart 10:e år. Detta 
tidsintervall har bedömts som rimligt med hänsyn till arbetets omfattning och 
kraven på att ha en aktuell plan. Ett antal fördjupningar av översiktsplanen har 
också tagits fram under åren. Den nu gällande översiktsplanen, Översiktsplan 
2010 för Lomma kommun, arbetades fram under åren 2007–2010 och 
antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2011. Förutsättningarna för 
översiktsplanen har förändrats inom flera områden sedan dess, exempelvis 
genom ny lagstiftning och nya politiska ställningstaganden inom kommunen.

Länsstyrelsen ska minst en gång under varje mandatperiod redovisa sina 
synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet. I mars 2016 bedömde länsstyrelsen 
”att kommunens översiktsplan inte längre är aktuell, eftersom det idag finns 
nya förutsättningar som sammantaget innebär att översiktsplanen inte ger 
tillräcklig vägledning för kommande beslut utifrån nu gällande lagstiftning och 
planeringsunderlag”. Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna 
den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, godkände 
i juni 2016 en projektbeskrivning för ny översiktsplan, Översiktsplan 2020. 
Planen sträcker sig till 2030 men planen innehåller även en karta som visar 
kommunens utvecklingsstrategi på längre sikt.

Översiktsplanens syfte
Översiktsplanen är ett övergripande och strategiskt dokument som ska 
redogöra för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplanen är inte 
bindande men är ett betydelsefullt underlag för att skapa en god och hållbar 
samhällsutveckling.

Mark- och vattenanvändning 
Översiktsplanen visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen 
inom kommunens geografiska område. Översiktsplanen är vägledande 
när kommunen och andra myndigheter ska ta beslut om mark- och 
vattenanvändning, så att dessa kan tas med kunskap om vad olika beslut 
innebär för kommunens långsiktiga utveckling. 

Höje å och
Lomma hamn
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Allmänna intressen 
Som underlag för översiktsplanens förslag till förändringar redovisas hänsyn 
till allmänna intressen, som natur- och kulturvärden samt kommunens 
miljösituation. Om allmänna intressen står i konflikt med varandra ska en 
avvägning mellan dessa göras och vilket intresse som prioriteras ska framgå. 

Riksintressen och miljökvalitetsnormer 
Översiktsplanen ska klargöra kommunens ställningstagande för att tillgodose 
riksintressen och miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken. 

Konsekvenser 
För att stärka översiktsplanen som beslutsunderlag ska en 
konsekvensbeskrivning göras. Den långsiktiga innebörden av olika förslag kan 
då lättare förstås och diskuteras tidigt under planprocessen. Enligt miljöbalken 
ska även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. All betydande 
miljöpåverkan ska då identifieras, beskrivas och bedömas för att säkerställa en 
hållbar utveckling. En sammanfattning av miljökonsekvensbedömningen finns 
mot slutet av det här dokumentet. 

Vad har hänt sedan ÖP 2010?
I detta stycke behandlas först övergripande lokala händelser med 
stor påverkan på den fysiska planeringen och därefter nationella och 
internationella skeenden.

Persontågtrafik på Lommabanan
Lommabanan öppnade för persontågtrafik i december 2020 med ett 
stationsläge i Lomma och avtal finns med Trafikverket om att öppna 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 steg 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 så kallat 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.
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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. 

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 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 
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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 ska 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. För Lomma 
kommun pekades Alnarp ut. 

Genomfört från ÖP 2010
Sedan föregående översiktsplan (ÖP 2010) antogs av kommunfullmäktige 
2011-02-10 har några av de utpekade åtgärderna genomförts. Eftersom 
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 för skola, vårdboende samt en 
omvandling av en bensinstation till idrottshall. I vissa fall har det handlat om 
förtätningar inom befintliga områden.
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TRAFIK-INFRASTRUKTUR

Persontågtrafik på Lommabanan, med ett stopp vid Lomma Station, öppnade 
för trafik i december 2020.

Ett tankställe har anlagts i anslutning till trafikplats Flädie.

GRÖN BLÅ INFRASTRUKTUR

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

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

NATURRESERVATSBILDNINGAR

Sedan ÖP 2020 antogs har följande reservat bildats, Östra dammarna, 
Alkärret i Haboljung, Haboljungs fure, Öresundsparken, Bjärreds saltsjöbad, 
marint naturreservat Flädie rev, marint naturreservat Strandhusens revlar, 
Pråmlyckan.

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 och  2,8 hektar har 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, 
kollektivtrafikpåfart på väg E6, upphävande av detaljplan med olämplig 
byggrätt invid Höje Å, ny skola i södra Lomma, planläggning för hyresrätter i 
nordöstra Lomma och detta inom område tidigare planlagt för verksamheter 
samt etablering av verksamheter vid Borgeby verksamhetsområde och Nians 
verksamhetsområde nordöstra Lomma.
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Planeringsprocessen
Den första fasen i framtagandet av en översiktsplan är en utrednings- 
och analysfas. Den övergår sedan i samrådsfasen, då ett första förslag till 
plan presenteras och samråd hålls under två månader med myndigheter, 
grannkommuner, organisationer och allmänheten. Synpunkter som 
inkommer under samrådet ställs därefter samman i en samrådsredogörelse 
där kommunen också kommenterar de synpunkter som inkommit under 
samrådet. 

Synpunkter från samrådet inarbetas sedan i dokumentet som ställs samman 
till en utställningshandling. Det nya planförslaget ställs nu ut i minst två 
månader, och det finns återigen möjligheter att inkomma med synpunkter. 
Alla inkomna synpunkter under utställningen sammanställs av kommunen 
och kommenteras i en handling som kallas utlåtande. Länsstyrelsen ska 
lämna sina synpunkter över utställningsförslaget i en handling som kallas 
granskningsyttrande. Efter utställningsskedet tas ett slutligt planförslag fram 
som överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

AntagandeUtställningSamråd
Ny 

översiktsplan

Här
är vi nu!

Förändringar i PBL
Den 1 april 2020, infördes ett antal förändringar i 3 kap. Plan- och bygglagen. 
Lagändringarna syftar till att översiktsplanen i högre grad än tidigare ska 
underlätta för efterföljande planering och prövning med ökat fokus på 
markanvändningskartan och tydliga ställningstaganden. 

Ett nytt förfarande; Planeringsstrategi, ersätter den tidigare 
aktualitetsprövningen. I den ska kommunen bedöma om översiktsplanen 
är aktuell eller inte, framförallt i de ställningstagandena man gjort, i 
hur den bebyggda miljön ska hanteras samt miljökvalitetsnormerna. 
I Planeringsstrategin ska kommunen också ge besked om vilka frågor 
man kommer att prioritera inom översiktsplaneringen. Den första 
Planeringsstrategin ska vara antagen senast den 11 september 2024. Om en 
planeringsstrategi inte antas upphör översiktsplanen att gälla. 

Även kraven på översiktsplanens innehåll förändras i och med lagändringen. 
Lomma kommuns arbete med Översiktsplan 2020 påbörjades dock 
innan 2020-04-01 och påverkas inte av de nya reglerna. Däremot ska 
kommunen ändå följa ett antal nya administrativa krav efter antagandet av 
plandokumentet. 
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Vision Lomma kommun 2040
Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i 
Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar 
om våra invånare, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och 
kvalitet av hög klass. 

Övergripande mål för Lomma kommun 
KVALITET I FRAMKANT

Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med 
invånaren i fokus.

Lomma kommun finns till för invånarna och vi sätter människan 
i centrum. All verksamhet kännetecknas av hög kvalitet. En 
förutsättning för det är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare 
som har tillit till medarbetarnas kompetens. Arbete med 
utveckling och förbättringar är ständigt i fokus. All verksamhet 
bedrivs effektivt och innovativt. 

TRYGGHET I LIVETS ALLA SKEDEN 

I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden.

Oavsett ålder och förutsättningar känner sig våra invånare 
trygga i kommunens verksamheter och i offentliga miljöer. 
Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi 
förutsättningar för en säker livs- och boendemiljö. Lomma är 
Sveriges tryggaste kommun att leva i.  

BALANSERAT HÅLLBARHETSARBETE

Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande 
generationer i åtanke.

Lomma kommun säkerställer en långsiktigt hållbar 
befolkningsutveckling där hänsyn tas till ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Vi värnar om klimatet och utvecklar gröna 
och blå naturvärden. Vi verkar för ett samhälle med god hälsa 
där människor känner ömsesidig respekt för varandra. I Lomma 
kommun uppnås en god ekonomisk utveckling och hushållning.  

DEN KOMMUNIKATIVA KOMMUNEN

Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där 
invånarna känner ett högt förtroende för verksamheten. 

Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma kommun och 
även för demokratin i stort. Vi kommunicerar proaktivt med 
våra invånare, omvärlden och i organisationen. Både invånare 
och kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till 
delaktighet och inflytande ur sina olika perspektiv. 
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Viktiga utgångspunkter
Förutom kommunens vision och mål samt den svenska lagstiftningen, som 
kommunen ska följa, finns även ett antal andra internationella och nationella 
mål och åtaganden som den kommunala planeringen har att beakta. Det mest 
övergripande är Agenda 2030 som innehåller de Globala målen. Från 2020 är 
Barnkonventionen lag, vilket också bör beaktas i planeringen. 

Agenda 2030 och de Globala målen   
Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer. Agendan är en 
överenskommelse för att globalt åstadkomma en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling. Den innehåller 17 globala mål för att uppnå 
fyra saker till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. 

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Den svenska regeringen har som ambition att Sverige ska vara i framkant i 
genomförandet av Agenda 2030. För att uppnå en hållbar utveckling måste 
hela samhället vara delaktigt. Lomma kommun verkar genom sin översiktliga 
planering för att skapa en hållbar utveckling som kan tillfredsställa både 
dagens behov och kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov. 

Lomma kommuns översiktsplan bidrar till att nå de Globala målen. Vissa av 
målen har mer en direkt koppling till Lomma kommuns översiktsplan, medan 
andra mål har en mer indirekt koppling. I miljökonsekvensavsnittet utvärderas 
Översiktsplan 2020 bland annat genom en analys av hur planen uppfyller de 
Globala målen. 

Tillgänglighet
Ett tillgängligt samhälle är ett nödvändigt och självklart mål. Det innebär att 
alla som arbetar med den byggda miljön, från övergripande nivå ner i detalj, 
redan från början ska ha tillgänglighet i åtanke. Vi behöver gemensamt 
stadsplanera och bygga för en god tillgänglighet för alla. Detta gäller särskilt 
barn, äldre och människor med olika funktionsvariationer. 

Barnkonventionen
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Det innebär att inför 
alla beslut som på något sätt rör och påverkar barn, ska en prövning av 
barnets bästa göras. Inom samhällsplanering är det viktigt att ta hänsyn till 
barns och ungdomars rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet. Barn och unga 
behöver ha närhet och tillgång till service och platser för lek och rekreation. 
Möjligheten att gå, cykla och åka kollektivt till de funktioner som behövs i 
vardagen är viktigt både för barns rörelsefrihet och självkänsla. Det är därför 
viktigt att använda barnperspektivet vid planering av platser för till exempel 
möten, lek, lärande, kultur och idrott. 

Folkhälsomål
Det nationella målet för folkhälsan i Sverige har som övergripande mål: 
”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.” 
Genom översiktsplanering kan kommunen främst påverka delmålet om 
boende och närmiljö där ÖP 2020 vill bidra till ett mer varierat bostadsutbud 
som möjliggör både omflyttning inom befintligt bostadsbestånd men även 
nyinflyttade till kommunen. Arbetet med att skapa och bevara gröna miljöer 
påverkar också boendemiljön i positiv riktning. Kommunens ambition att 
skapa fler arbetstillfällen inom kommunen kan också underlätta för invånarna 
i deras vardag genom att kunna bo och arbeta på samma ort och därmed 
minska arbetspendlingen. Detta tangerar delmål 3 och 4 som rör arbete och 
inkomst. 

Jämställdhetsmål
Det övergripande nationella målet för jämställdhetpolitiken innebär att 
kvinnor och män är lika värda och har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Kommunens översiktsplan 
vill bidra till målet genom att skapa och bibehålla miljöer som är trygga och 
trivsamma att röra sig i. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken med både 
bättre och snabbare busstrafik samt ny tågtrafik bidrar också till att fler kan 
resa till närliggande städer för utbildning och arbete. Det kan också minska 
pendlingstiden vilket kan underlätta för både män och kvinnor att bo och ha 
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familj i kommunen men arbeta på annan ort. Utökad kollektivtrafik gynnar 
även yngre och äldre utan tillgång till egen bil. För att skapa en trygg miljö vid 
Lomma station kameraövervakas området. 

Friluftsmål
För att bidra till ökad folkhälsa, naturförståelse och regional utveckling finns 
tio friluftsmål beslutade av regeringen. Lomma kommun vill genom sin 
översiktsplanering slå vakt om gröna miljöer både inom och i närheten av 
tätorterna i kommunen. Arbetet bedrivs genom bildandet av naturreservat 
och utveckling av rekreationsmöjligheter för invånare och besökare. Eftersom 
Lomma kommun ligger på den sydvästskånska slätten med låg tillgång till 
allemansrättslig mark är detta ett viktigt arbete för att skapa gröna miljöer för 
både invånare och besökare. 

Lomma hamn
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Profil och identitet
Med en landareal på 56 kvadratkilometer är Lomma kommun en av Sveriges 
minsta kommuner till ytan. Därutöver har kommunen en vattenareal i 
Öresund på 35 kvadratkilometer. Kommunen gränsar i norr till Kävlinge 
kommun, i öster till Lund och Staffanstorp samt i söder till Burlövs kommun 
och Malmö stad. Kommunen består av de två större tätorterna Lomma och 
Bjärred, där största delen av befolkningen bor. Dessutom finns de mindre 
byarna Flädie och Fjelie samt en levande landsbygd. Vid årsskiftet 2020/2021 
bodde strax under 25 000 personer i kommunen. 

Ett centralt läge med attraktiva 
boendemiljöer
Kommunen har ett attraktivt läge i öresundsregionen med städerna Malmö, 
Lund och Köpenhamn på nära avstånd. Det centrala läget i en växande och 
tätbefolkad region ger ett stort utbud av arbetsplatser, utbildning, kultur och 
fritid. Från kommunen sker en stor utpendling till arbete, främst till Malmö 
och Lund. 

Hög kvalité inom skola, omsorg och fritid samt bebyggelse präglad av 
småskalighet och variation gör att Lomma kommun erbjuder attraktiva 
boendemiljöer. 

Sedan flera år tillbaka har Lomma kommun vuxit kraftigt, främst i den södra 
kommundelen. Detta till följd av den omfattande utvecklingen av Lomma 
Hamn, den gamla industrihamnen som idag är ett populärt bostadsområde. 
Samtidigt finns planer på nybyggnation i Bjärred, där de stora aktuella 
projekten innefattar Bjärreds centrum och Bjärreds vångar. 

Ett varierat landskap med stora natur- och 
kulturvärden
Storskaligt jordbruk sätter sin prägel på landskapet med stora 
sammanhängande öppna fält. Huvuddelen av åkerlandskapet utgörs av 
högklassig jordbruksmark. Längs kommunen sträcker sig en drygt 10 kilometer 
lång kustzon. Löddeåns dalgång och Höjeås dalgång genomkorsar kommunen 
i öst-västlig riktning och rymmer värdefulla naturmiljöer. I kommunen finns 
även gamla miljöer med ett högt bevarandevärde, exempelvis Borgeby slott 
med rötter i sen vikingatid och Alnarp med lång bebyggelsekontinuitet. Fjelie 
har en av de äldsta kyrkorna i Lunds stift, från 1130-talet. 

Goda möjligheter för fritid och rekreation
Stränderna och sundet är viktiga målpunkter för människor som besöker 
kommunen, men naturen är minst lika viktig för kommunens invånare. Det 
finns en rad välbesökta naturområden och naturreservat. Några attraktiva 
platser är den artrika Alnarpsparken samt Habo fritidsområde. 

I kommunen finns goda möjligheter till en aktiv fritid. Sundet och kustzonen 
ger förutsättningar för bad, windsurfing, kitesurfing, fiske och båtliv. Ridning, 
golf och fotboll är andra stora utomhusidrotter. Sydkustleden och Skåneleden 
erbjuder rekreation genom cykling respektive vandring. Kulturskolan och olika 
föreningar erbjuder deltagande inom musik, teater och konst.  

Lomma kommun idag
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Ett spännande utbud av utbildning och 
näringsliv 
Alnarpsområdet är en viktig del av kommunen. Här finns Sveriges 
Lantbruksuniversitet med forskning och utbildning för landskapsarkitekter, 
landskapsingenjörer, hortonomer, lantmästare och trädgårdsingenjör.

Lomma samhälle är en gammal industriort som tidigare bland annat hade 
en mängd tegelbruk samt Sveriges första cementfabrik från år 1872. Idag 
består kommunens näringsliv till stor del av småföretag inom konsult- eller 
tillverkningsbranscher och allmänna tjänster. Största arbetsgivarna är 
kommunen och SLU. 

Lomma i regionen
Det regionala sammanhanget har ökat i betydelse då människor idag, i 
större utsträckning än tidigare, har en hel region som sin vardagsmiljö. Då 
många bor i en kommun, arbetar i annan och spenderar sin fritid i en tredje, 
spelar kommungränserna allt mindre roll. I den regionala kontexten finns ett 
mycket större utbud än vad den enskilda kommunen ensam kan erbjuda. Det 
finns också planeringsfrågor som rör många kommuner som den enskilda 
kommunen inte ensam kan eller bör hantera. Planering som syftar till att 
stärka regionen stärker därför också varje enskild kommun. 

Genom samarbete med Region Skåne samt MalmöLundregionen är Lomma 
kommun med och påverkar den regionala utvecklingen men påverkas också 
samtidigt av de program och strategier som tas fram. 

Ystad

SimrishamnTomelilla

Sjöbo

Kristianstad

Kristianstad airport

Hörby

Höör

Helsingborg

Landskrona

Eslöv

Skurup
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Höllviken
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Staffanstorp

Kävlinge
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Malmö
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Transportplanering
Nationell plan för transportinfrastrukturen (2018-2029) är under utveckling 
enligt uppdrag av regeringen och en ny plan är utsänd på remiss för 
planperioden 2022-2033. I planerna finns utbyggnaden av Lommabanan 
etapp 2 med liksom kollektivtrafikåtgärder för Vinstopsvägen i Lomma tätort, 
som redan påbörjats. I projektet Lommabanan har etapp 1 genomförts, vilket 
inneburit att en tågstation har öppnats i Lomma tätort i december 2020. I 
etapp 2 ingår ytterligare kapacitetsförstärkande åtgärder på Lommabanan 
genom byggnation av mötesspår i Alnarp och Flädie för att möjliggöra 
halvtimmestrafik på sträckan Malmö-Kävlinge för persontåg. 

Trafikverket har i en åtgärdsvalsstudie utrett lämpliga åtgärder för att höja 
framkomlighet och säkerhet längs E6:an. I nuvarande plan föreslås att ett 
extra additionskörfält anläggs mellan trafikplats Lomma och trafikplats 
Alnarp. Åtgärden har dock skjutits fram i tiden till efter den föreslagna nya 
planperioden, på grund av förhöjda kostnader. Finansiering för åtgärder 
avseende att förbättra en trafikstyrning (ITS, intelligenta transportsystem) av 
trafiken längs del av E6an anges tillsvidare.

Även den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne är under 
utveckling, ny period föreslås till 2022-2033. I planerna finns väg 913 
Bjärred-Flädie med som samfinansierat objekt. I samband med utbyggnaden 
av Lommabanan görs plankorsningen mellan väg 913 och Lommabanan 
planskild och delar av väg 913 mellan trafikplats Flädie – Flädie – Bjärred 
läggs om. Projektet kommer att genomföras i samband med åtgärderna 
på Lommabanan. Gång- och cykelmöjlighet längs vägen och till Flädie 
ingår i projektet. Trafikverket avser att gå vidare med aktuell vägplan och 
järnvägsplan för dess åtgärder under våren 2022, beräknad byggperiod är 
2025-2027.

Det öppna Skåne 2030
Region Skåne har en antagen regional utvecklingsstrategi kallad Det öppna 
Skåne 2030.  Strategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en 
gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. För att förverkliga Det 
öppna Skåne finns sex visionsmål:

o Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
o Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
o Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
o Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning
o Skåne ska utveckla framtidens välfärd
o Skåne ska vara globalt attraktivt 



17

Lo
m

m
a

 k
o

m
m

u
n

 id
a

g

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Regionplan för Skåne
Regional planering hanterar kommunöverskridande frågor, exempelvis 
infrastruktur, klimat och bostadsförsörjning. I plan- och bygglagen (PBL) finns 
angivet att Stockholmsregionen och Region Skåne ska anta regionplaner som 
sedan blir vägledande för kommunernas fortsatta arbete med översiktlig 
planering. 

Region Skånes första Regionplan var på samråd och granskning under 2021. 
Lomma kommun anser att den kommunala planeringen och samrådsförslaget 
till regionplan för Skåne överensstämmer. Regionplanen pekar ut både 
Bjärred, Flädie, Lomma och Alnarp som regionala kollektivtrafiknoder där 
bebyggelseutveckling gynnar utvecklingen av den flerkärniga ortsstrukturen.  
Detta är samma platser som kommunen vill utveckla. 

MalmöLundregionen 
MalmöLundregionen är ett strategiskt mellankommunalt samarbete där 
kommunerna i sydvästra Skåne ingår (Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, 
Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, och Vellinge). 
MalmöLundregionen är en kontrastrik region i snabb utveckling, med stora 
möjligheter men också utmaningar som kräver samverkan. Regionen påverkas 
av megatrender så som globalisering, digitalisering och klimat, men också 
av specifika regionala möjligheter och utmaningar. Samarbetets uppgift 
är att fungera som en samverkansplattform för frågor som rör regionens 
gemensamma utveckling, och fokus ligger på fem olika områden: klimat, 
arbetsmarknad, infrastruktur, näringsliv och digitalisering.

2016 antogs ”Strukturplan för MalmöLundregionen – Gemensam målbild 
2035”. Planen ska underlätta i det gemensamma arbetet med regionens 
utmaningar och stärka en positiv utveckling. MalmöLund är en storstadsregion 
med en flerkärnig ortstruktur och tillsammans med Köpenhamn utgör 
regionen Nordeuropas tillväxtmotor. Goda kommunikationer mellan stads- 
och ortskärnor är en stor styrka. I regionen är det möjligt att bo på landet, 
arbeta i Malmö och på kvällen gå på teater i Köpenhamn. Närheten till den 
danska huvudstaden ger starka kopplingar ut i världen. 

Strukturplanen utgår från tre strategier, nämligen Motorn mitt i Nordeuropa, 
En hållbar och sammankopplad storstadsregion och Sveriges bästa livsmiljö. 
MalmöLundregionen ska ha en fortsatt stark attraktionskraft och tillväxt, 
där näringsliv, forskning och utveckling präglar regionen. Vardagslivet ska 
fungera smidigt, med väl utbyggd och sammankopplad kollektivtrafik som 
minskar bilanvändandet och ger stora miljö- och hälsovinster samt ökad 
integration. I MalmöLundregionen ska alla ha möjlighet att finna bostad, 
utbildning och arbete. Samtidigt finns närhet till både natur och kultur, goda 
pendlingsmöjligheter och välfungerande service. Befolkningen är heterogen 
och tillgången till olika livsstilar i såväl stad som på landsbygd gör att det är en 
attraktiv plats för många.
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Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Strukturplan för MalmöLundregionen 2016.
Ortsstruktur 
Nationell kärna En stad med central betydelse för 
utvecklingen nationellt och i Skåne. 2035 finns här 
viktiga nationella och regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en mycket stor inpendling. Kraftig 
tillväxt i befolkning och sysselsättning ger sprid-
ningseffekter till övriga delar av regionen.

Regional kärna En stad som 2035 har central bety-
delse för regionen och dragkraft i sitt omland. Här 
ska 2035 finnas viktiga regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en betydande inpendling. 

Stad Stad 2035 med urban karaktär och ett varierat 
utbud av bostäder och arbetsplatser, samt en bredd 
inom bl.a. näringsliv, utbildning, vård, handel och 
kultur. En flerkärnig stadsstruktur erbjuder en vari-
ation av både större och mindre städer. Högklassig 
kollektivtrafik mellan städernas centrum. I de större 
städerna finns lokal kollektivtrafik.

Större tätort  Större tätort 2035 med en bredd av 
bostadstyper och upplåtelseformer samt arbetsplat-
ser. Mycket god regional tillgänglighet genom hög-
klassig kollektivtrafik. Viktiga för att bredda utbudet 

i den flerkärniga ortsstrukturen. Goda möjligheter 
att bredda bostadsutbudet samt utbudet inom bland 
annat näringsliv, service, handel och kultur. 

Mindre tätort i starka kollektivtrafikstråk 
Mindre tätort 2035 med bostäder och service. Ort 
som har goda möjligheter att utvecklas hållbart 
med utgångspunkt i en högklassig kollektivtrafik. 
Viktiga för att utveckla den finmaskiga flerkärniga 
ortsstrukturen. 

Mindre tätort Mindre tätort 2035. Attraktiva 
boendemiljöer med viss service på orten.  Viktiga 
i den finmaskiga flerkärniga ortsstrukturen.

Landskapskaraktärer
Låglänt landskap Skanör-Falsterbo strandäng, 
Söder-slätt, Lund och Helsingborgslätten samt 
Vombsjö-sänkan. 

Backlandskap Södra mellanbygden, Sydskånska 
backlandskapet, Centrala mellanbygden samt 
Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet.

Höglänt landskap Romeleåsen samt 
Linderödsåsen.

Noder och stråk för kommunikation 
Flygplats Copenhagen Airport och Malmö Airport 
ges goda utvecklingsmöjligheter.

Viktig hamn Copenhagen/Malmö Port och 
Trelleborgs hamn ges goda utvecklingsmöjligheter. 
Strategiska lägen för samlad logistikverksamhet.

Station för höghastighetståg Viktiga entréer till 
regionen. Stationer och stationsmiljöer med hög 
kvalitet. 

Internationellt och nationellt viktiga stråk 
Väg, järnväg eller metro av internationell, nationell 
och regional betydelse. Stråken knyter samman 
MalmöLundregionen med högklassig kollektivtrafik, 
kopplar regionen till omvärlden och är i de flesta fall 
även viktiga för godstransporter.

Regionalt viktiga stråk Väg, järnväg och spårväg av 
regional betydelse. Högklassig kollektivtrafik knyter 
samman städer och tätorter i MalmöLundregionen.

Schematisk dragning höghastighetståg 
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Strukturbild MalmöLund Inom ramen för samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun har en strukturbild för MalmöLund gjorts mellan 2012 och 2014. Arbetet 
visar på utvecklingen i stråket mellan Malmö och Lund och har tagits fram i samarbete med Burlöv, Lomma och Staffanstorp. Strukturbild MalmöLund kan ses som en 
fördjupad bild av Strukturplan för MalmöLundregionen för en del av regionen. Inriktningen är att utveckla regionala noder i det mycket tillgängliga stråket genom 
MalmöLund, bland annat i Hyllie, Burlöv och Brunnshög.
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Ortsstruktur 
Nationell kärna En stad med central betydelse för 
utvecklingen nationellt och i Skåne. 2035 finns här 
viktiga nationella och regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en mycket stor inpendling. Kraftig 
tillväxt i befolkning och sysselsättning ger sprid-
ningseffekter till övriga delar av regionen.

Regional kärna En stad som 2035 har central bety-
delse för regionen och dragkraft i sitt omland. Här 
ska 2035 finnas viktiga regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en betydande inpendling. 

Stad Stad 2035 med urban karaktär och ett varierat 
utbud av bostäder och arbetsplatser, samt en bredd 
inom bl.a. näringsliv, utbildning, vård, handel och 
kultur. En flerkärnig stadsstruktur erbjuder en vari-
ation av både större och mindre städer. Högklassig 
kollektivtrafik mellan städernas centrum. I de större 
städerna finns lokal kollektivtrafik.

Större tätort  Större tätort 2035 med en bredd av 
bostadstyper och upplåtelseformer samt arbetsplat-
ser. Mycket god regional tillgänglighet genom hög-
klassig kollektivtrafik. Viktiga för att bredda utbudet 

i den flerkärniga ortsstrukturen. Goda möjligheter 
att bredda bostadsutbudet samt utbudet inom bland 
annat näringsliv, service, handel och kultur. 

Mindre tätort i starka kollektivtrafikstråk 
Mindre tätort 2035 med bostäder och service. Ort 
som har goda möjligheter att utvecklas hållbart 
med utgångspunkt i en högklassig kollektivtrafik. 
Viktiga för att utveckla den finmaskiga flerkärniga 
ortsstrukturen. 

Mindre tätort Mindre tätort 2035. Attraktiva 
boendemiljöer med viss service på orten.  Viktiga 
i den finmaskiga flerkärniga ortsstrukturen.

Landskapskaraktärer
Låglänt landskap Skanör-Falsterbo strandäng, 
Söder-slätt, Lund och Helsingborgslätten samt 
Vombsjö-sänkan. 

Backlandskap Södra mellanbygden, Sydskånska 
backlandskapet, Centrala mellanbygden samt 
Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet.

Höglänt landskap Romeleåsen samt 
Linderödsåsen.

Noder och stråk för kommunikation 
Flygplats Copenhagen Airport och Malmö Airport 
ges goda utvecklingsmöjligheter.

Viktig hamn Copenhagen/Malmö Port och 
Trelleborgs hamn ges goda utvecklingsmöjligheter. 
Strategiska lägen för samlad logistikverksamhet.

Station för höghastighetståg Viktiga entréer till 
regionen. Stationer och stationsmiljöer med hög 
kvalitet. 

Internationellt och nationellt viktiga stråk 
Väg, järnväg eller metro av internationell, nationell 
och regional betydelse. Stråken knyter samman 
MalmöLundregionen med högklassig kollektivtrafik, 
kopplar regionen till omvärlden och är i de flesta fall 
även viktiga för godstransporter.

Regionalt viktiga stråk Väg, järnväg och spårväg av 
regional betydelse. Högklassig kollektivtrafik knyter 
samman städer och tätorter i MalmöLundregionen.

Schematisk dragning höghastighetståg 

Viktig vattenled
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Strukturbild MalmöLund Inom ramen för samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun har en strukturbild för MalmöLund gjorts mellan 2012 och 2014. Arbetet 
visar på utvecklingen i stråket mellan Malmö och Lund och har tagits fram i samarbete med Burlöv, Lomma och Staffanstorp. Strukturbild MalmöLund kan ses som en 
fördjupad bild av Strukturplan för MalmöLundregionen för en del av regionen. Inriktningen är att utveckla regionala noder i det mycket tillgängliga stråket genom 
MalmöLund, bland annat i Hyllie, Burlöv och Brunnshög.
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Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Ortsstruktur 
Nationell kärna En stad med central betydelse för 
utvecklingen nationellt och i Skåne. 2035 finns här 
viktiga nationella och regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en mycket stor inpendling. Kraftig 
tillväxt i befolkning och sysselsättning ger sprid-
ningseffekter till övriga delar av regionen.

Regional kärna En stad som 2035 har central bety-
delse för regionen och dragkraft i sitt omland. Här 
ska 2035 finnas viktiga regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en betydande inpendling. 

Stad Stad 2035 med urban karaktär och ett varierat 
utbud av bostäder och arbetsplatser, samt en bredd 
inom bl.a. näringsliv, utbildning, vård, handel och 
kultur. En flerkärnig stadsstruktur erbjuder en vari-
ation av både större och mindre städer. Högklassig 
kollektivtrafik mellan städernas centrum. I de större 
städerna finns lokal kollektivtrafik.

Större tätort  Större tätort 2035 med en bredd av 
bostadstyper och upplåtelseformer samt arbetsplat-
ser. Mycket god regional tillgänglighet genom hög-
klassig kollektivtrafik. Viktiga för att bredda utbudet 

i den flerkärniga ortsstrukturen. Goda möjligheter 
att bredda bostadsutbudet samt utbudet inom bland 
annat näringsliv, service, handel och kultur. 

Mindre tätort i starka kollektivtrafikstråk 
Mindre tätort 2035 med bostäder och service. Ort 
som har goda möjligheter att utvecklas hållbart 
med utgångspunkt i en högklassig kollektivtrafik. 
Viktiga för att utveckla den finmaskiga flerkärniga 
ortsstrukturen. 

Mindre tätort Mindre tätort 2035. Attraktiva 
boendemiljöer med viss service på orten.  Viktiga 
i den finmaskiga flerkärniga ortsstrukturen.

Landskapskaraktärer
Låglänt landskap Skanör-Falsterbo strandäng, 
Söder-slätt, Lund och Helsingborgslätten samt 
Vombsjö-sänkan. 

Backlandskap Södra mellanbygden, Sydskånska 
backlandskapet, Centrala mellanbygden samt 
Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet.

Höglänt landskap Romeleåsen samt 
Linderödsåsen.

Noder och stråk för kommunikation 
Flygplats Copenhagen Airport och Malmö Airport 
ges goda utvecklingsmöjligheter.

Viktig hamn Copenhagen/Malmö Port och 
Trelleborgs hamn ges goda utvecklingsmöjligheter. 
Strategiska lägen för samlad logistikverksamhet.

Station för höghastighetståg Viktiga entréer till 
regionen. Stationer och stationsmiljöer med hög 
kvalitet. 

Internationellt och nationellt viktiga stråk 
Väg, järnväg eller metro av internationell, nationell 
och regional betydelse. Stråken knyter samman 
MalmöLundregionen med högklassig kollektivtrafik, 
kopplar regionen till omvärlden och är i de flesta fall 
även viktiga för godstransporter.

Regionalt viktiga stråk Väg, järnväg och spårväg av 
regional betydelse. Högklassig kollektivtrafik knyter 
samman städer och tätorter i MalmöLundregionen.

Schematisk dragning höghastighetståg 

Viktig vattenled
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Strukturbild MalmöLund Inom ramen för samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun har en strukturbild för MalmöLund gjorts mellan 2012 och 2014. Arbetet 
visar på utvecklingen i stråket mellan Malmö och Lund och har tagits fram i samarbete med Burlöv, Lomma och Staffanstorp. Strukturbild MalmöLund kan ses som en 
fördjupad bild av Strukturplan för MalmöLundregionen för en del av regionen. Inriktningen är att utveckla regionala noder i det mycket tillgängliga stråket genom 
MalmöLund, bland annat i Hyllie, Burlöv och Brunnshög.
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Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Planförslag
Planstrategi

Lomma kommuns planstrategi syftar till att bygga ett mer hållbart och at-
traktivt samhälle med utgångspunkt från kommunens vision och befintliga 
förutsättningar och kvaliteter. 

•	 Vi växer flerkärnigt med två jämbördiga men inbördes olika tätort-
skluster, Lomma/Alnarp och Bjärred/Flädie.  

•	 Vi växer stadigt och balanserat relativt omgivande städer och tätorter. 
När vi växer utvecklar vi våra tätorter med utgångspunkt i befintliga 
värden och karaktärer.  

•	 Vi fokuserar på att samla, förtäta och förädla bebyggelse i strat-
egiska, kollektivtrafiknära lägen. Vi bygger så för att få bästa möjliga 
förutsättningar för folkliv, service, rekreation, hållbart resande samt 
framtida helhetslösningar för energi- och klimatutmaningar. 
 

•	 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.  

•	 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 befolk-
ningens kompetensprofil, etableras i kommunen.  

•	 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.  

•	 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 för kommun-
ens attraktivitet.  

•	 Vi genomför samtliga åtgärder med fokus på helhet, samverkan och 
långsiktiga värden, på mark som med sina naturliga förutsättningar är 
varaktigt lämpad för ändamålet.
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Plankarta 
I översiktsplanen finns två markanvändningskartor. Den ena kallas Plankarta 
2030 och visar det som är tänkt att genomföras fram till 2030. Den andra 
kartan kallas Långsiktig utvecklingsstrategi. De åtgärder som finns med på 
kartan Långsiktig utvecklingsstrategi ska ses som en viljeinriktning där inga 
definitiva beslut om genomförande ännu är fattade.

Plankartan i dokumentet visar på en förändrad markanvändning jämfört 
med nuläget, det vill säga januari 2022. Övriga kartor i översiktsplanen visar 
nuläget men även vissa tillkommande förslag. Plankartan baseras på de 
kunskapsunderlag som återfinns längre fram i planen. Se särskilt kartor som 
visar skyddade områden samt teknisk försörjning.

Förändrad markanvändning 
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 
öster om Rutsborgskolan, likaså på ett område väster om Västkustvägen i 
norra Borgeby. Även i Alnarp i den södra kommundelen föreslås utbyggnad 
med bostäder. För Bjärred och Alnarp gäller att Länsstyrelsen inte godtagit 
översiktsplanen i alla delar. Detta innebär att vissa frågor kvarstår till 
kommande prövningar. Se vidare i Länsstyrelsens granskningsyttrande.

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.

IDROTTSPLATS HABO

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

TÅGSTATION

Lomma kommun har avtalat med Trafikverket om att öppna tågstationer i 
Flädie och Alnarp år 2026. 
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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. 

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 och den ska installeras via borrningen som utgår ifrån vertikalschakt, 
varav två schakt planeras inom kommunen (där reservatet ändrar riktning på 
plankartan). Markanspråket från ytan är begränsad till dessa schakt.

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.  

HÄNSYNSOMRÅDE LANDSBYGD

I hänsynsområde landsbygd ska inga nya bostäder 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. 

RESPEKT KUSTZON

I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska inga nya bostadsbyggnader eller 
samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläggningar 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.

KOMPENSATIONSOMRÅDEN

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. 

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. 
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I planen finns förslag på ändrad markanvändning främst av jordbruksmark 
som ligger i anslutning till diken och 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. 

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. Länsstyrelsen har inte godtagit översiktsplanen i denna del, 
vilket innebär att vissa frågor kvarstår till kommande prövningar. Se vidare i 
Länsstyrelsens granskningsyttrande. 

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 

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

RESERVAT FÖR SKYDDSVALL

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

INTRESSEOMRÅDE FÖR VINDKRAFT

Riksintressen, landskapsbild, bebyggelse, infrastruktur och naturvärden till 
havs och på land gör att Lomma kommun generellt sett inte lämpar sig för 
anläggning av storskalig vindkraft. Inom kommunen finns sex storskaliga 
vindkraftsverk, dessa ligger nordöst om Fjelie. Etablering av storskalig 
vindkraft ska alltid föregås av planprövning. Kommunen tar ställning mot 
etablering av vindkraft inom de områden som angivits som olämpliga i 
vindkraftsutredningen. Utredningen ska uppdateras under planperioden.
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Bevarande
SKYDDSOMRÅDE RENINGSVERK

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

HÄNSYNSOMRÅDE  -  HÖGA MARINA NATURVÄRDEN

Den öppna vyn över sundet är ett av Lomma kommuns kännetecken. Hela 
Lommabukten är ett ekologiskt känsligt område med ett rikt växt- och djurliv. 
För att skydda de mest värdefulla naturvärdena i bukten och bidra till goda 
förutsättningar för ett rikt rörligt friluftsliv och goda rekreationsmöjligheter 
har bukten delats in i olika delområden. Indelningen i dessa områden 
underlättar kommunens planeringsarbete då det visar vilka hänsynstaganden 
som ska göras beroende på områdets naturvärden och exploateringsgrad.

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.

•	 Ingen täktverksamhet får ske inom området.
•	 Inga nya bryggor eller anläggningar tillåts.
•	 Vattensporter ska undvikas.
•	 Ingen bortförsel av tång eller ålgräs från stränderna.
•	 Inga erosionsskydd i vattnet.

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

•	 Sand får tillföras stranden. 
•	 Ålgräs/tång får bortföras sommartid.

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 och 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.

•	 Ingen vindkraftutbyggnad bör förekomma i bukten som helhet.
•	 Täktverksamhet bör ej ske i bukten och speciellt inte i särskilt värde-

fulla havsområden.
•	 Erosionsskydd bör ej byggas ute i vattnet.
•	 Åtgärder som påverkar djur- och växtlivet i bukten negativt ska undvi-

kas.
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Tätorts- och 
landsbygdsutveckling
Ett tätare, attraktivare och mer hållbart 
samhälle
Klimatförändringar, digitalisering och en åldrande befolkning är exempel på 
stora samhällsutmaningar. Den pågående urbaniseringen och globaliseringen 
har medfört effekter som ökande skillnader i hälsa, tillgänglighet, demografi 
samt segregation. Människor, varor, tjänster och information rör sig globalt, 
allt snabbare och i allt större omfattning. Både person- och godstransporter 
förväntas öka samtidigt som digitaliseringen fortsätter i raskt tempo. Städer 
och regioner konkurrerar med varandra om att attrahera nya invånare 
och verksamheter. Vidgade arbetsmarknadsregioner och fritidsaktiviteter 
förutsätter allt mer långväga transporter och utvecklad infrastruktur, vilket 
tillsammans med strukturomvandlingar och ett ökat uttag av naturresurser 
förändrar landskapet. 

Medan människor förr flyttade dit jobben fanns, flyttar nu företag dit 
människor finns. Valmöjligheten har ökat, liksom tillgängligheten. Detta har 
lett till att människors värderingar kring attraktivitet har förändrats. Människor 
söker sig därför nu i större utsträckning än tidigare till en attraktiv livsmiljö.

Attraktiv livsmiljö 

En attraktiv livsmiljö är när alla delar i våra liv fungerar – god kommunal 
service, bra kommunikationer, bra boende, god arbetsmarknad, gott 
serviceutbud, goda rekreativa möjligheter, och när det finns möjlighet till 
upplevelser, självförverkligande och relevant identitet. Öppenhet, trygghet 
och tolerans utgör också viktiga egenskaper för att attrahera människor. 
Forskning visar att de mjuka värdena blir allt viktigare. Urbaniseringen för 
oss närmare varandra och medför att allt fler människor bor på allt mindre 
yta. Städer och länder är ihopkopplade globalt.  En del forskare menar att 
just närheten och det mänskliga och kreativa kapitalet är nyckelfrågorna om 
ett samhälle ska kunna utvecklas. Stadsbyggnadsredskapen behöver därför 
användas för att attrahera människor och för att få människor att mötas. För 
att lyckas med det behöver vi utveckla vårt sociala och urbana kapital. En 
plats urbana och sociala kapital utgörs av de fysiska och mänskliga nätverken. 
En av de viktigaste byggstenarna för att skapa dessa kvaliteter är ett levande 
samhälle, där människor rör sig, möts och kan bygga relationer och utbyta 
tankar och idéer.

Hur levande ett samhälle är brukar mätas i antalet människor i rörelse 
tillsammans med den tid de uppehåller sig på olika platser. Till skillnad mot för 
hundra år sedan, behöver vi idag inte vistas i det offentliga rummet om vi inte 
vill. Det är därför i stor utsträckning frivilliga aktiviteter som utgör folklivet 
på platser och torg. Eftersom frivilligt uppehälle bara uppstår om den urbana 
kvaliteten är tillräckligt hög är platsernas attraktivitet helt avgörande för om 
en plats eller ort ska uppfattas som levande. 
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•	 Kommunen ska bedriva ett tvärsektoriellt utvecklingsarbete kring 
livsmiljö, attraktivitet, besöksnäring, varumärke och kommunikation.

•	 Kommunen ska ha fokus på att attrahera människor och få dem att 
mötas genom att utveckla kommunens sociala och urbana kapital. 

Lomma är redan idag en väldigt attraktiv boendekommun med många 
fina värden, strategiskt belägen i en nationell tillväxtkärna i en spännande 
kunskapsregion. Under planperioden kommer tre stationer för persontrafik 
att realiseras på olika platser i kommunen. Detta ger väldigt god tillgänglighet 
till omgivande städer med hela det utbud som det innebär. I regionen finns 
det dessutom en unik närhet mellan stad och landsbygd, vilket innebär 
att det är nära till allt - service, natur- och kulturupplevelser, arbete och 
utbildning. Närheten mellan stad och landsbygd ger också en bra grund till 
att utveckla tjänster och produkter inom grön tillväxt och cirkulär ekonomi. 
Kommunen har sammantaget fantastiska förutsättningar för ett framåtdrivet 
samhällsbygge och en attraktiv livsmiljö.
Samhället behöver dock förändras för att möta samhällsutmaningarna och 
för att kommunen ska vara fortsatt attraktiv. Detta ställer nya krav på hur 
samhället planeras, byggs och förvaltas. Både Lomma och Bjärred har från 
1950-talet utvecklats till villasamhällen med låg och gles bebyggelse, där man 
mest bor och bilen av tradition är prioriterad. Nu behöver vi tänka nytt och 
hushålla bättre med marken och bygga tätare och mer funktionsblandat för 
att kunna erbjuda mer än att bara bo. Vi behöver bygga ett levande samhälle 
som utgår från människors behov och skala, erbjuder boendeformer för livets 
alla skeden och inbjuder till att resa kollektivt, cykla, gå och mötas. 

Förtätning

Beroende på hur befintliga strukturer ser ut kan förtätning innebära att bygga 
mer än det som redan finns på den mark som redan är tagen i anspråk. Att 
förtäta kan också innebära att lägga till nya områden med en tätare struktur 
än den befintliga, för att på tätortsnivå uppnå en förtätning. 
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Av de lokala klimatutsläppen står transporter för en väldigt stor andel. När 
fler människor lever och rör sig på en begränsad yta blir förutsättningarna 
för hållbara transportmedel bättre och koncentrationen gör att underlaget 
för resande blir större. Ett bättre nyttjande av mark, infrastruktur, tekniska 
försörjningssystem och offentlig service blir möjligt. Genom förtätning ges 
också möjlighet till större funktionsblandning, stärkta mötesplatser och bättre 
underlag för lokal handel och folkliv, vilket också skapar trygga och attraktiva 
miljöer. Förtätning innebär således många fördelar, men det finns också 
utmaningar med förtätning. Fler invånare ska dela på den allemansrättsliga 
naturen, som det redan idag finns relativt lite av per invånare i Lomma 
kommun. Förtätning kan också innebära en utmaning när det kommer till 
kulturmiljöhänsyn. 

Våra gemensamma rum
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. 
Ett tolerant samhälle, där människors lika värde är i fokus,  innebär att 
människor känner tillit och förtroende till varandra och att är delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Ett jämställt och jämlikt samhälle innebär samma 
tillgång till de offentliga rummen i form av trygghet och aktiviteter samt 
möjlighet att delta i demokratiska processer på samma villkor. Att känna 
tillhörighet och stolthet över den gemensamma miljön bidrar till att bygga ett 
samhälle som håller ihop. 

Undersökningar visar att flickor från tidiga skolåldern använder allmänna 
platser mindre än jämnåriga pojkar, och att flickor och kvinnor känner sig mer 
otrygga på offentliga platser än vad pojkar och män gör. Gestaltningen av våra 
allmänna rum behöver därför användas för att stärka trygghet, attraktivitet 
och tillgänglighet på ett sätt som möjliggör en jämställd användning. 

Barn har ingen naturlig arena för påverkan av samhällsbyggandet. Vid 
förändringar av livsmiljön som rör barn och unga bör deras bästa komma 
i främsta rummet. Barnperspektivet behöver därför tydligare föras in i 
samhällsplaneringen och livsmiljön behöver i större utsträckning utformas för, 
med och av barn och unga.

Ett levande samhälle, som främjar kollektivtrafik, rörelse till fots och folkliv 
medför att det offentliga rummet behöver vara utformat utifrån den 
oskyddade trafikantens villkor och skala. Platser och stråk behöver utformas 
på ett medvetet sätt så att det finns funktioner som attraherar och är 
tillgängliga för alla målgrupper och så att de upplevs trygga och trafiksäkra, 
för att människor ska välja att cykla, gå och uppehålla sig. För att det ska vara 
attraktivt att resa kollektivt behöver hela resan vara bekväm, även sträckan 
mellan hållplats och målpunkt.
Parker, gaturum och torg är gröna upplevelseupplevelserum som är viktiga ur 
både socialt och ekologiskt perspektiv. Forskning visar på ett tydligt samband 
mellan närhet till grönområde och hur ofta människor är fysiskt aktiva. 
Likaså har gröna miljöer en positiv inverkan på återhämtning efter stress. 
Grönstrukturen fungerar även som samhällets lungor och njurar genom 
att bidra till ett gott lokalklimat, bättre luftmiljö, rena dagvatten samt bidra 
till bullerdämpning. Grönska behöver också finnas i bebyggelsestrukturen 
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för att mildra konsekvenser av klimatförändringar såsom extrema 
temperaturvariationer och stigande vattennivåer. Grönskan är också ett viktigt 
stadsbyggnadselement som även i den lilla skalan påverkar hur variationsrik 
och staden uppfattas i ögonhöjd. 

Levande centrummiljöer

Utformningen av tätorternas centrummiljöer är väsentliga för att orterna ska 
vara fortsatt attraktiva och levande. I centrummiljöerna bör olika funktioner 
samlas för att ge bästa möjliga förutsättning för handel och uppehälle. De 
valfria aktiviteterna behöver ta stöd av de nödvändiga aktiviteterna, som till 
exempel livsmedelsinköp, för att generera besökare. Centrummiljöerna bör 
ges ett publikt innehåll med restauranger, kaféer, affärer, service och kultur 
för att attrahera människor att uppehålla sig. Verksamheter behövs för att 
öka dagbefolkningen och skapa kundunderlag. För att platserna ska vara 
befolkade och upplevas trygga över hela dygnet bör det också finnas bostäder 
i centrummiljöerna. De centrala platserna bör utgöras av allmän platsmark så 
att kommunen har rådighet över utvecklingen i centrum på lång sikt. Därför är 
till exempel inomhustorg och gallerior olämpliga. 

Parkering påverkar väsentligt tätheten på våra centrala miljöer, vilket både 
är oekonomiskt och gör miljön glesare och mindre attraktiv. Genom att göra 
bilparkeringar mer ändamålsenliga och anpassade i antal till förutsättningarna 
på olika platser, genom till exempel samutnyttjande, zonering eller 
mobilitetslösningar, kan vi använda våra centrala platser effektivare.

•	 Kommunen ska verka för ett samhälle där det är högt i 
tak, tryggt och inkluderande.

•	 Platser och stråk ska gestaltas så att de är tillgängliga för 
alla och bidrar till ett mer jämställt och jämlikt samhälle. 

•	 Barn och ungdomars perspektiv ska bevakas genom hela 
planprocessen genom en utarbetad arbetsprocess. 

•	 I arbetet med medborgardialoger ska kommunen sträva 
efter att aktivt nå alla samhällets grupper, samt medvetet 
arbeta för en jämn könsfördelning bland deltagande. 

•	 Kommunen ska utveckla de större tätorternas identitet, stärka stråken 
samt utveckla viktiga platser för att skapa bättre förutsättningar för 
folkliv. 

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

•	 Våra gemensamma rum ska vara utformade efter den oskyddade trafi-
kantens villkor och skala. 

•	 Gång- och cykeltrafik ska i högre grad prioriteras inom tätorterna. 
•	 Kommunen ska arbeta med parkering och mobilitetslösningar utifrån 

ett modernt angreppssätt för att hitta rätt tillgänglighetsnivå utan att 
bilarna dikterar villkoren. 

•	 Kommunen ska arbeta medvetet med arkitekturverktyget för att öka 
kvalitén i stadsrummen. Ny bebyggelse ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet och tillföra nya värden. 
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Lokalisering av bebyggelse
Bebyggelse bör lokaliseras så att markanvändningen medverkar till att uppfylla 
en hållbar utveckling och på ett sådant sätt att risk för till exempel ras- och 
översvämning undviks eller minimeras. Vid exploatering och lokalisering av ny 
bebyggelse behöver därför följande ställningstaganden uppfyllas, oavsett var i 
kommunen exploateringen sker. 

•	 Nya byggnader och ny bebyggelse bör utföras som förtätning, inom 
område utpekat för prövning av förtätning eller inom utpekade utbyg-
gnadsområden. Övrig bebyggelse får ej omvandlas till bostäder utan-
för ovan nämnda områden. 

KLIMATANPASSNING

Kommunen ska arbeta för att minimera både sin egen påverkan 
på klimatförändringen och konsekvenserna av denna. Nödvändiga 
klimatanpassningsåtgärder ska vidtas för att minimera skador på naturmiljön, 
människors hälsa och egendom. Detta ska i möjligaste mån ske utan negativ 
påverkan på natur- och kulturvärden. I första hand ska åtgärder för anpassning 
till ett förändrat klimat göras med mångfunktion, både inom tätbebyggelse 
och i landskapet. 

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

•	 Nya byggnader får ej tillkomma inom 50 meter från platser med ras- 
och skredrisk.

•	 Nya byggnader får enbart tillkomma på platser där skydd mot klimat-
förändringens effekter de närmsta 100 åren säkerställts.  

•	 Nya byggnader får enbart tillkomma där tillfartsvägar och övrig tving-
ande teknisk försörjning kan säkras mot klimatförändringens effekter 
de närmsta 100 åren.

•	 Vid prövning enligt PBL kap 2 ska kommunen väga in klimatförändrin-
gens effekter de närmsta 100 åren.

•	 Nya bebyggelseområden får enbart tillkomma på mark som ligger på 
lägst tre meters höjd över havet.

•	 I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska inga nya bostadsbyg-
gnader eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläg-
gningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya bostäder ur annan 
bebyggelse tillåtas.

KULTURMILJÖ

•	 För att värna befintlig ortsindelning och utblickarna ska ingen ny be-
byggelse tillkomma längs kusten mellan Haboljung och Bjärred.

HÄLSA

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

•	 Ny bebyggelse ska lokaliseras på ett sådant sätt att verksamheten i 
värmeverket Återbruket inte påverkas. 

PÅVERKAN PÅ VATTEN

•	 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 kvanti-
tativ status uppnås i alla kommunens vattenförekomster. 

•	 Ny exploatering ska inte försämra vattenkvaliteten i vattenförekom-
sterna.
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BALANSERING

•	 Miljövärdesbedömning ska ingå som en del av detaljplanearbetet. Bal-
anseringsprincipen ska tillämpas och kompensation kan då komma att 
behöva ske vid exploatering.

Hänsynsområde landsbygd 
En levande landsbygd är viktigt för att skapa en attraktiv, hållbar och 
konkurrenskraftig region. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tätort och 
landsbygd, vilket innebär att en tätare exploatering i tätorterna förutsätter att 
landsbygden behålls oexploaterad. Landsbygden med dess finmaskiga vägnät 
och vyer spelar en viktig roll för bland annat friluftsliv och rekreation, när allt 
fler människor samlas i städer och tätorter. Även landskapet i sig utgör en del 
av kommunens attraktionsvärde.

JORDBRUK

En stor del av jordbruksmarken i Lomma kommun tillhör världens mest 
produktiva. Jordbruksmarken är av nationellt intresse och exploatering 
ska i möjligaste mån undvikas på denna mark. Det finns likväl många 
olika markintressen på landsbygden. De areella näringarna förändras och 
rationaliseras, energiproduktion blir mer arealkrävande och miljöintresset får 
allt fler människor att söka sig ut på landsbygden för rekreation. Samtidigt 
finns behovet av nya bostäder och verksamheter i regionen. Utvecklingen av 
landsbygden ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Tillgängliga 
resurser måste därför fördelas och bevaras efter noga övervägning. 

Småbiotoper i odlingslandskapet är viktiga miljöer som fungerar 
som en fristad för de arter som har svårt att överleva i det moderna 
jordbrukslandskapet. De bidrar med en mängd ekosystemtjänster och 
fungerar som ekologiska korridorer. Exempel på sådana ytor är vägrenar, 
öppna diken och gräsbevuxna kantzoner. Biotoper som omfattas av 
generellt biotopskydd är alléer, pilevallar, åkerholmar och våtmarker i 
odlingslandskapet. Vissa av dessa strukturer kan utvecklas för ytterligare 
värdeökning till gagn för brukare och andra nyttjare.

BEBYGGELSE OCH NATUR

Eftersom tillkommande bebyggelse kan påverka möjligheterna att driva ett 
effektivt jordbruk och även kan inverka negativt på landskapsbilden får ny 
bostadsbebyggelse endast tillkomma inom utpekade utbyggnadsområden 
och område för prövning av förtätning, Tillkommande spridd bebyggelse 
är inte lämplig ur hållbarhetsaspekt då det försvårar för kommunen att 
ordna förutsättningar för kollektivt resande och samhällsservice. Det stora 
bebyggelsetrycket i kommunen medför att även enstaka nya bostäder bör 
omfattas av krav på detaljplan för att mångsidigt belysa konsekvenserna av en 
eventuell exploatering. 

Lomma, liksom merparten av kustkommunerna på västkusten, har väldigt 
låg andel allemansrättslig natur. Landsbygden och naturen behöver därför 
tillgängliggöras på olika sätt. Kommunen har tagit fram ett naturmiljöprogram, 
som bland annat innehåller en strategisk planering av hur människor i 
tätorter får tillgång till naturen. Tillgängligheten består till exempel av ett 
sammanhängande nät av rekreationsslingor och olika typer av naturområden. 
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•	 Exploatering av jordbruksmark ska undvikas, större exploatering utan-
för förtätningsgräns (se karta Område för prövning av förtätning) får 
enbart ske inom översiktsplanen utpekade områden. 

•	 Stora anläggningar bör undvikas på landsbygden då slättlandskapet 
är känsligt för storskaliga anläggningar, då de kan bli mycket domin-
erande visuellt. Detta omfattar inte exempelvis maskinhallar eller 
liknande byggnader som behövs för driften av befintligt jordbruk. 

•	 En eller flera större energianläggningar med förnybar energiproduk-
tion inom kommunen undantas från ställningstagandet att exploater-
ing av jordbruksmark ska undvikas. Av vikt är att dessa anläggningar 
inte stör siktlinjerna i det öppna landskapet. 

•	 Jordbruksföretagandet bör ges hög prioritet på landsbygden och dess 
utvecklingsbehov bör prioriteras.

•	 Nya bostäder på landsbygden ska undvikas. 
•	 Slättens karaktärselement är viktiga och ska bevaras.
•	 Gröna rekreationsytor ska skapas i eller i nära anslutning till Fjelie och 

Flädie. 

Respekt kustzon
Området är utpekat i Plankartan, skäl och ställningstaganden finns där.

Med anledning av att hela Lomma kommun, väster om motorvägen, ligger 
inom riksintresse kustzonen pekar kommunen ut ett omfattande område 
”Respekt kustzon” i syfte att säkerställa att riksintressets värden bevaras och 
att en långsiktigt hållbar samhällsutveckling uppnås.

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE

I syfte att skydda värdena som framgår av kapitlet om natur, vatten och övriga 
naturresurser har Lomma pekat ut ett område ”Respekt kustzon” för att 
hantera framtida exploateringar, landskapsförändringar, slitage och störningar 
samt buller.

Respekt kustzon utgörs av områden som inte är detaljplanelagda och är 
belägna inom:

• 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar Lommabuk-
tens erosionspåverkade område längs hels kusten som inte kan skyd-
das med allmänna medel.

• Dessutom strandskyddets område i kommunen.
• Dessutom områden som understiger tre 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 inga nya bostadsbyg-
gnader eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläg-
gningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya bostäder ur annan 
bebyggelse tillåtas.

Denna avgränsning av mark som är olämplig att bebygga kopplat till framtida 
klimatförändringar sammanfaller väl med värdena i riksintresse kustzon. Ett 
utpekande av respekt kustzon innebär att utvidgning av befintliga tätorter sker 
i riktning in mot landet så att ytan av oexploaterad kust förblir oförändrad. 
Ytterligare en viktig aspekt är att de öppna partierna mellan tätorterna värnas. 
Utöver utpekandet av respekt kustzon används kommunens planstrategi 
och plankarta för att peka ut områden som är lämpliga att bebygga. Dessa 
områden är belägna i kollektivtrafiknära lägen där det är möjligt att bygga tätt 
i direkt anslutning till tätort. Kommunen har omfattande lokala naturmiljö- 
, kustzons- och kulturmiljöprogram för att säkerställa att det finns goda 
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underlag för beslut som rör planering och myndighetsbeslut enligt Plan- och 
bygglagen och miljöbalken.

Att området är utpekat som respekt kustzon innebär inte ett hinder för 
utveckling av natur- och kulturmiljövärden, och står inte heller i vägen för en 
utveckling inom friluftsliv och turism.

I skriften ”Skånes kustområden, ett nationallandskap” förtydligas utvecklingen 
av befintliga tätorter till ”förändringar av bebyggelse eller anläggningar 
som behövs med hänsyn till normal befolkningsökning, förändringar 
i bostadsstandarden, behovet av trafikleder, grönområden, service, 
sysselsättning etc”. Kommunen anser att samtliga åtgärder som pekats ut 
på plankartan faller in under tätortsutveckling. Kommunen bedömer, utifrån 
bland annat rättsfall, att de orter som faller inom begreppet tätort bör 
uppfylla kraven på grundläggande samhällsfunktioner, det vill säga att det 
behöver finnas fler funktioner än boende.

Med utveckling av lokalt näringsliv menas en tillväxt i befintliga näringsgrenar 
eller tillkomst av nya näringsgrenar i en omfattning som innebär att det finns 
tillräckliga sysselsättningstillfällen för befolkningen. 

För att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling behöver det 
lokala näringslivet utvecklas för att kunna erbjuda fler arbetsmöjligheter 
inom kommunen, öka daguppehället samt minska arbetspendlingen. De 
verksamhetsområden som pekas ut på plankartan bedöms utgöra utveckling 
av det lokala näringslivet och står inte i konflikt med riksintresset.



36

P
la

n
fö

rsla
g

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Utveckling av tätorter och byar 
Tidigare har utgångsläget varit att Lomma tätort är kommunens huvudort 
men framöver eftersträvar kommunen istället två olika, men 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. 

På väldigt lång sikt, bortom planperioden, är det troligt att det kommer att 
bo fler invånare i den norra kommundelen än i de södra. Förutsättningarna 
för såväl Lomma som Alnarp att växa utåt är mer begränsade än vad 
som är fallet med Bjärred och Flädie, på grund av skyddsvärda intressen, 
landskapsbarriärer och översvämningsrisk. 

Södra kommundelen
LOMMA 

Planerad bebyggelse i Lomma tätort består framförallt av att Lomma Hamn 
färdigställs. Andra förväntade större projekt inom planperioden är ny 
bebyggelse inom Lomma centrums norra delar, förtätningsbebyggelse på den 
gamla bilservicetomten i anslutning till Strandvägen samt på Bärgatorna. I 
norra delen av Lomma ligger det befintliga industriområdet Norr Vinstorp. 
Området innehåller idag till vissa delar tung industri, men bör omvandlas till 
bostäder på lång sikt då området är centralt beläget, med närhet till Lomma 
station. 

För att utveckla näringslivet i Lomma tätort vill kommunen binda samman 
Lommastråket, från centrum via biblioteket till piren och från biblioteket till 
småbåtshamnen. Ett nytt verksamhetsområde finns i planperioden utpekat 
på mark som ligger mellan Malmövägen och E6:an. Där vill kommunen att 
kunskapsintensiva verksamheter ska etablera sig för att matcha invånarnas 
kompetensprofil.

ALNARP 

I Alnarp finns ett universitetsområde, som omvandlas till en grön öppen 
stadsdel för studenter, forskare, företagare, boende och besökare. 

Planerad bebyggelse i Alnarp innefattar ett större universitet med 
fördubblat antal studenter. SLU Alnarp menar att en nybyggnad på 200-
250 studentbostäder behövs framöver. Visioner finns även för GIPA (Green 
Innovation Park Alnarp), Science park för gröna näringar, ett Science-center 
utformat som ett attraktivt besöksmål och eventuellt ett konferenshotell i 
till exempel slottet. Nya stationsnära lokaler för SLUs verksamhet planeras 
också, företrädelsevis på mark som redan idag är ianspråktagen för 
bebyggelse.  Förhoppningen är att kunna etablera en innovationspark där 
forskningsresultat vidareutvecklas och kommersialiseras och entreprenöriella 
krafter samlas kring tidiga affärsidéer. Lomma kommun avser att planlägga en 
del av området i nära anslutning till tågstationen för bostadsändamål.

HABO LJUNG 

Habo Ljung är beläget utmed kusten mellan Lomma och Bjärred. 
Karaktäristiskt för området är uppvuxen grönska, luftighet och utblickar 
över såväl havet i väster som åkerlandskapet i öster. Det finns ingen lämplig 
mark för ny bebyggelse i anslutning till Habo Ljung då den detaljplanelagda 
marken gränsar till området ”Respekt Kustzon”, som inte bör bebyggas på 
grund av bland annat erosions- och översvämningsrisk. Bevarad villa- och 
fritidsbebyggelse kombineras här framöver med ett större sammanhållet 
fritidsområde och en idrottsanläggning. 
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Norra kommundelen 
BJÄRRED OCH BORGEBY

Utbyggnaden av Bjärred och Borgeby sker i första hand genom förtätning 
och utbyggnad av området mellan Bjärred och Borgeby, även kallat ”Bjärreds 
vångar”. Området kopplas samman med Domedejla mosse i norr och en ny 
park i söder. Andra förtätningsprojekt som är aktuella under planperioden 
är bostadsbebyggelse i östra och västra Borgeby, samt på strategiska platser 
inom tätorten, till exempel vid Bjärreds centrum och Bjärreds gamla centrum 
och medborgarhuset. 

För att stärka de offentliga rummen och stråken i Bjärred avser kommunen att 
arbeta med ”Bjärredsstråket”, som ska sträcka sig längs Västkustvägen från 
sommarkiosken till Borgeby verksamhetsområde. 

Daguppehället, som i dagsläget är litet, behöver förstärkas i Bjärred för att 
ge ökat underlag för kommersiell service. För att lyckas med detta behöver 
fler arbetstillfällen skapas i norra kommundelen. Detta sker i planperioden 
främst i form av blandad bebyggelse i Bjärreds vångar och i förtätningsprojekt. 
På längre sikt planeras för tillkommande bebyggelse i anslutning till Flädie 
station. 

FLÄDIE

Under planperioden kommer en station för persontrafik på Lommabanan att 
öppnas i Flädie. På längre sikt än så ser kommunen Flädie som en ort som 
bör växa, med hänsyn till sitt strategiska läge i regionen och den framtida 
tillgången till kollektiv spårtrafik.  Visionen för Flädie är en ort som rymmer 
både bostadsmiljöer, verksamheter och kommunal service, lämpligen i en 
blandad tät bebyggelse i nära anslutning till stationsläget. Hur orten ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar miljö bör noga studeras genom 
ett helhetsgrepp. Flädie ingår i hänsynsområde landsbygd. Ny bebyggelse 
i Flädie bör inte tillkomma utanför detaljplanerat område innan ortens 
utbyggnadsmöjlighet prövats formellt i ett större sammanhang, då detta kan 
motverka god bebyggelseutveckling i ett senare skede. 

•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma utanför detaljplanelagt område i 
Flädie under planperioden.

FJELIE

Under planperioden ser kommunen att Fjelie i huvudsak bevaras. Fjelie 
ingår i hänsynsområde landsbygd. På längre sikt är det aktuellt att se på 
möjligheterna att knyta an till Lund med ny bebyggelse öster om Fjelie by. Ny 
bebyggelse i Fjelie bör inte tillkomma utanför detaljplanerat område innan 
ortens utbyggnadsmöjlighet prövats formellt i ett större sammanhang, då 
detta kan motverka god bebyggelseutveckling i ett senare skede.

•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma utanför detaljplanelagt område i 
Fjelie under planperioden.
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Utveckling av näringsliv och verksamheter
Inom kommunen kommer nya verksamhetsområden att skapas under 
planperioden. Befintliga verksamhetsområden som är mer lämpade för annan 
verksamhet eller är olämpligt belägna kommer att omvandlas eller avvecklas. 

För området Kanik finns ambitionen att det framöver ska ändra karaktär 
till ett område för icke störande verksamhet. Norr Vinstorp ska på lång sikt 
omvandlas till bostadsområde. För Pråmlyckan föreslås avveckling som 
verksamhetsområde med anledning av att området ligger lågt.

Kommunen har följande ställningstaganden kopplat till utveckling av näringsliv 
och verksamheter:

•	 Att fler kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag, som verkar 
för en hållbar utveckling, ska etablera sig inom kommunen.

•	 Att antalet arbetstillfällen ökar i befintliga företag och att verksam-
heterna blir än mer hållbara.

•	 Att samarbetet mellan näringsliv, akademi och det offentliga fördjupas 
för att bidra till att öka antalet gröna innovationer.

•	 Att kommunen blir ett geografiskt kluster för gröna företag som ar-
betar för en hållbar utveckling.

•	 Att Lomma kommun etableras som ett nationellt centrum för hållbar-
het och grön tillväxt.

•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig verk-
samhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

Vad gäller handel och service i den norra kommundelen, arbetar Lomma 
kommun för en utveckling av Bjärredsstråket, som ska sträcka sig längs 
Västkustvägen från sommarkiosken till Borgeby verksamhetsområde. Längs 
sträckan behöver olika insatser göras för att skapa ett sammanhängande 
stråk. Norr om Borgeby har ett verksamhetsområde etablerats med stark 
sällanköpshandel.  

För att utveckla näringslivet i Lomma tätort arbetar kommunen för att skapa 
ett attraktivt Lommastråk som binder samman de centrala delarna vid 
centrumtorget med stranden och Lomma Hamn samt med den kommande 
tågstationen.
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Befolkningsutveckling
Under 2000-talet har befolkningstillväxten i kommunen varit hög. Huvudskälet 
är det omfattande bostadsbyggandet framför allt i Lomma tätort och särskilt i 
området Lomma Hamn.

I arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen under 2020–21 
landade analysen i att ett tillskott om 150 nya bostäder per år ger goda 
möjligheter att förse kommunens invånare med lämpliga bostäder. 

Kommunen har idag en något annorlunda befolkningsstruktur än länet 
och riket som helhet. Det är framför allt barngrupperna 0–14 år och deras 
föräldrar, som är överrepresenterade och gruppen unga vuxna 20–29 år som 
är underrepresenterad. Detta är i viss mån en effekt av bostadsbeståndets 
sammansättning inom kommunen.

Den inriktningen på bostadsbyggandet och utvecklingen av det befintliga 
bostadsbeståndet i kommunen leder till att befolkningen ökar. Den äldsta 
delen av kommunens befolkning, äldre än 85 år förväntas i det närmaste 
fördubblas under perioden 2021–2031, det är av vikt att tillskapa lämpliga 
bostäder för denna grupp som underlättar för dem att bo kvar inom 
kommunen. 

•	 Kommunens planering ska inriktas mot en befolkningstillväxt med i 
genomsnitt 1,5 procent per år.

Bostadsbeståndet
I kommunen finns nästan 10 000 bostäder. Antalet är cirka 6 000 i den södra 
kommundelen (Lomma med omgivande landsbygd) och runt 4 000 i den 
norra (Bjärred, Borgeby, Flädie och Fjelie med omgivande landsbygd). Bjärred 
används vidare som samlande beteckning för den norra kommundelen. 
Huvuddelen av bostäderna är småhus, dessa upplåts med äganderätt. I 
kommundel Lomma finns numera nästan lika många bostäder i flerbostadshus 
som i enbostadshus. Flertalet av bostäderna i flerbostadshus upplåts som 
bostadsrättslägenheter.

Ett varierat bostadsutbud 
Unga vuxna och studenter är några av de grupper som har svårt att få bostad. 
Bristen på bostäder och prisläget i kommunen gör det svårt för dessa grupper 
att hitta en bostad. Det är därför viktigt att säkerställa ett utbud av hyresrätter. 

En annan grupp som är viktig att uppmärksamma är äldre, då de i framtiden 
kommer att utgöra en allt större andel av befolkningen. De flesta äldre 
efterfrågar trygghet, närhet till service och ett boende som är tillgängligt. 
Många önskar också bo kvar i den del av kommunen där de bor. Det är om 
möjligt viktigt att bygga boenden i olika prislägen, anpassade för äldre, då 
både behov och ekonomiska förutsättningar varierar i denna åldersgrupp. 
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Bostadssociala aspekter 
För att kunna uppfylla variation i bostadsbeståndet i hela kommunen, på 
alla nivåer, är det viktigt att i planeringen utgå ifrån det aktuella områdets 
fördelning. Att utbudet av olika typer av bostäder inom ett område 
kompletteras och breddas är ett sätt att skapa förutsättningar för flyttkedjor 
som i sin tur möjliggör och underlättar generationsväxling i bostadsbeståndet. 
Det bidrar också till en omflyttning inom kommunen, där redan befintliga 
kommuninvånare söker sig till nya bostadsområden.

Länsstyrelsens skrift Regional Bostadsmarknadsanalys 2020 anger att en 
bostad inte är lämplig om den inte är anpassad för den enskildes behov 
såsom funktionsnedsättning, hög ålder och fattigdom. Bostaden ska även vara 
belägen så att det går att ta sig till arbete, skola, förskola, sjukvård och andra 
sociala inrättningar. Det ska också finnas tillgång till infrastruktur, allmänna 
platser, friluftsliv, kultur etcetera. Rättigheten har också stor betydelse för 
andra rättigheter. Om individen inte har en lämplig bostad riskeras exempelvis 
hälsa, utbildning, arbete, privatliv, rösträtt och fritidssysselsättningar. Vänder 
vi på det, försämras kvalitén i boendet om individen inte kan använda andra 
rättigheter, exempelvis rätten till yttrandefrihet, rätten till föreningsfrihet, 
rätten till bosättningsfrihet och rätten att delta i offentligt beslutsfattande. 
Rätten till bostad skyddas av ett starkt diskrimineringsförbud. Minimikraven 
av rättigheten som angetts ovan ska omfatta alla bostadsförhållanden. 
Detta gäller både familjer och enskilda individer på bostadsmarknaden, 
oavsett inkomst eller ekonomiska tillgångar, funktionsförmåga, ålder och 
migrationsstatus. 

FOLKHÄLSOMÅLET BOENDE OCH NÄRMILJÖ

Delmål fem i de nationella folkhälsomålen fokuserar på boende och närmiljö. 
Boende och närmiljö är en viktig komponent för en god och jämlik hälsa. 
Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. En sund, 
trygg och trivsam boendemiljö är också ett grundläggande mänskligt 
behov och den som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårt att 
klara övriga delar av livet, såsom till exempel utbildning och arbete, som 
i sin tur har stor betydelse för hälsan. Att känna sig trygg i sitt boende har 
också stor betydelse för viljan och lusten att vistas utomhus i närområdet. 
Låg socioekonomisk position samvarierar med hög exponering för olika 
riskfaktorer i boende och närmiljön, och genom detta ökar risken för ohälsa, 
sjukdom och en ojämlik hälsa.

Att ha tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga 
förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god 
och jämlik hälsa. Åtgärder för en mer jämlik hälsa bör riktas mot att bryta 
boendesegregation men också på hållbart byggande med som motverkar 
exponering för skadliga miljöfaktorer. Med jämlik hälsa-perspektiv inom 
samhällsplanering kan förändringar åstadkommas som påverkar människors 
levnadsvillkor och minskar ojämlikhet i hälsa. Viktiga komponenter för 
en jämlik hälsa är att skapa bostadsområden som är socialt hållbara och 
boendemiljöer som präglas av god goda miljöfaktorer.

•	 Kommunen ska särskilt uppmärksamma särskilda gruppers behov av 
bostad (studenter, unga vuxna och äldre) och verka för att deras be-
hov blir tillgodosedda. 

•	 Kommunen ska verka för att minst 10 procent av tillkommande 
bostäder upplåts med hyresrätt.
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UTBYGGNAD 2021–2030

Den planerade utbyggnaden under perioden 2021–2030 omfattar ungefär 
1 500 bostäder i kommunen. Utbyggnaden kommer i huvudsak att ske 
med en större täthet, exempelvis som radhus eller flerbostadshus. Ett 
mindre antal enbostadshus kan även komma att uppföras. Tomter för 
enskilt byggande prioriteras inte under planperioden. Inom kommunens 
båda större orter Lomma och Bjärred prövas och utreds möjligheterna till 
förtätningsprojekt löpande. I de planläggningar som utpekas i översiktsplanen 
ser kommunen i dagsläget inget särskilt skäl för att uppföra områden med 
enskilt huvudmannaskap varvid i översiktsplanen utpekade områden avses få 
kommunalt huvudmannaskap.

•	 Lomma kommun är beredd att pröva möjligheten till förtätning inom 
områden som visas på nästa sida på kartan ”Område för prövning av 
förtätning” genom detaljplan. 

Planer och bestämmelser
Kommunens översiktsplan är inte juridiskt bindande men vägledande för 
efterföljande planläggning och vid bygglovsgivning. 

I Lomma kommun finns ungefär 180 gällande detaljplaner som reglerar 
markanvändningen i kommunen.

De fördjupade översiktsplanerna för Flädie från 1985, Bjärred-Borgeby 
från 1999, Lomma tätort från 2003 och den fördjupade översiktsplanen 
för Kustzonen från 2006 upphör att gälla i och med antagandet av denna 
översiktsplan. Relevanta delar har arbetats in i detta förslag till översiktsplan.

Folkhälsomålet  
Boende och närmiljö
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Utbyggnadsområden bostäder – fördjupning
BJÄRREDS VÅNGAR

Länsstyrelsen godtar inte översiktsplanen i denna del. Det innebär att vissa 
frågor behöver hanteras i kommande prövningar. Se vidare i Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. 

Vision

För att utveckla tätorten och skapa fler kvaliteter i Bjärred, och för att tillskapa 
fler bostäder för bland annat de allt fler äldre, behöver det skapas möjligheter 
för blandad bebyggelse med bostäder och verksamheter, som kompletterar 
det befintliga beståndet i Bjärred. 

Bjärreds vångar är centralt beläget, med närhet till service och kollektivtrafik 
och bedöms utifrån förutsättningarna på platsen kunna bebyggas med 
något större täthet än befintligt samhälle. Kommunen strävar efter en ökad 
dagbefolkning i Bjärred och Borgeby och ser positivt på integrering  av 
arbetstillfällen inom området då detta ger underlag för en ökad kommersiell 
och offentlig service och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Bjärreds vångar kommer med den nya stationen för persontrafik i Flädie 
(2026), ha ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Som en del i att knyta 
Bjärred/Borgeby till Flädie behöver förstärkningar genomföras i gång- och 
cykelnätet. Det är av yttersta vikt att det är smidigt att med kollektivtrafik ta 
sig till Flädie och Lund, Malmö och Helsingborg. 
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I den framtida utvecklingen av Bjärreds vångar ska stor hänsyn tas till de 
naturvärden som finns i området och i samband med utvecklingen av området 
ska arbete göras för att ytterligare gröna korridorer skapas. Detta för att 
tillgängliggöra naturområden både för människor och för biologisk mångfald. 

Lokalisering

Lomma kommun har i översiktsplanearbetet 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. 

Struktur

Området omfattar en total yta om cirka 18 hektar. Det nya området kommer 
när det är färdigutbyggt att innehålla cirka 900 bostäder, kommunal service 
och verksamheter. Hela området kommer inte att byggas ut och inflyttas i 
planperioden, men planläggningen behöver ske i ett helhetsgrepp. Ungefär 
1/3 av bostäderna i området bedöms inflyttas i planperioden. 

Strukturen är tätare än befintliga Bjärred och Borgeby, men tar avstamp i den 
skala som finns på orterna idag. En blandning av boendeformer eftersträvas 
med både flerbostadshus och radhus/parhus för att skapa en social hållbarhet 
samt möjliggöra flyttkedjor. Området ska ha en blandad och varierad 
struktur för att integrera de gröna och blå värdena samt för att skapa goda 
förutsättningar för möten mellan människor. Närheten till omkringliggande 
grönområden, hav och utblickar ska tas tillvara och utvecklas.

Strukturen på området knyter samman Bjärred och Borgeby och visar 
samtidigt respekt för omkringliggande bebyggelse. Bjärreds vångar ges en 
egen karaktär som skiljer sig både från Bjärred/Löddesnäs samt från Borgeby. 
Greppet, där bebyggelsen i huvudsak är orienterad i öst-västlig riktning, 
skiljer sig från de kringliggande orterna samtidigt som den effektivt binder 
samman befintliga knutpunkter och stråk. Bjärreds vångar planeras i motsats 
till Löddesnäs som en varierad bostadsmiljö med olika typer av hus. Skalan 
i Bjärreds vångar är lite högre än i både Bjärred och Borgeby, vilket också 
tydliggör att det är ett nytt område som skiljer sig från de äldre orterna. Den 
nya bebyggelsen placeras därutöver i huvudsak med distans till befintlig 
bebyggelse vid Löddesnäsvägen och Västanvägen. 

De större naturområdena i området, Domedejla mosse och Plommonskogen, 
ligger utanför exploateringsområdet och de naturvärden som finns där 
kommer att integreras i området, 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 gen och högkvalitativ gång- och cykelväg mellan Bjärred/
Borgeby och Flädie för att skapa god tillgänglighet till kollektivtrafiken. 

Översiktlig bedömning

Bjärreds vångar är en långsiktigt hållbar stationsnära utveckling av den norra 
kommundelen som bedöms kunna leda till ett minskat bilberoende. Bjärreds 
vångar innebär inte någon större påverkan på befintlig vägstruktur. Däremot 
är området en viktig länk då befintlig vägstruktur upplevs som en barriär. 
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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. 

Bjärreds Vångar utgör en utvidgning av befintlig tätort som binder samman 
Bjärred med Borgeby till en gemensam ort. I arbetet med att ta fram riktlinjer 
för bostadsförsörjningen under 2020–21 landade analysen i att ett tillskott om 
150 nya bostäder per år ger goda möjligheter att förse kommunens invånare 
med lämpliga bostäder. Den äldsta delen av kommunens befolkning, äldre 
än 85 år förväntas i det närmaste fördubblas under perioden 2021–2031 och 
det är därför av stor vikt att tillskapa lämpliga bostäder för denna grupp som 
underlättar för dem att bo kvar inom kommunen. I Bjärred finns få bostäder 
som lämpar sig för denna grupp idag. Kommunen anser att det aktuella 
markanspråket, i centralt läge, är att betrakta som en utveckling av befintlig 
tätort. 

Riksintresset syftar bland annat till att bevara öppna landskapsavsnitten 
i kustlandskapet mellan bebyggelseområden. Värdefulla områden för 
det samlade värdena i riksintresset har beskrivits i avsnittet Fördjupning 
värdekärnor. Värdefulla öppna landskapsavsnitt inom riksintresseområdet 
har i översiktsplanen skyddats genom utpekandet av respekt Kustzon samt 
respekt Landsbygd. Vad avser det aktuella landskapsavsnittet så är Bjärred och 
Borgeby sammanbyggt redan idag, med bebyggelsen kring Löddesnäsvägen 
och Rutsborgsskolan med Domedejla mosse som bildar fond. Siktlinjerna 
på platsen är därför begränsade och ur landskapsperspektiv bedöms det 
aktuella landskapsavsnittet ha ett relativt ringa värde för det samlade värdena 
i riksintresset. 

Lomma kommun avser att göra en landskapsanalys i detaljplaneskedet, med 
syfte att bevara väsentliga landskapselement och huvudstrukturer för att 
landskapets historia fortsatt ska vara avläsbart. Kommunen anser utifrån 
ovanstående att åtgärden inte bedöms påverka riksintresset i nämnvärd 
omfattning och åtgärden inte medför risk för någon påtaglig skada på de 
samlade värde inom kustlandskapet. Inga andra riksintresseområden berörs. 

Historiskt sett har Bjärred och Borgeby trots att de delvis varit sammanbyggda 
setts som två separata orter. Ur kulturmiljöhänseende är det viktigt att de 
båda orternas olika historia och karaktärer är fortsatt avläsbara. Detta bedöms 
kunna uppfyllas genom beaktade av skala, karaktär och bebyggelsestrukturer 
samt genom att olika landskapselement och historiska huvudstrukturer inom 
området bevaras så att landskapet fortsatt är avläsbart. Kulturmiljökonsult har 
tagit fram en värdebeskrivning och har bedömt Bjärreds vångars påverkan på 
kulturmiljön enligt nedan.

KULTURMILJÖ - BESKRIVNING OCH KARAKTÄR

Bjärred är ett relativt ungt samhälle, som började växa fram som en 
semesterort vid sekelskiftet 1900. Det är från den tiden den äldsta 
sammanhängande bebyggelsen i samhället härstammar. Stora delar av Bjärred 
är dock uppförda under slutet av 1900-talet. Bostadsbebyggelsen i Bjärred 
består så gott som helt och hållet av enfamiljshus i form av villor, radhus eller 
kedjehus.

Det äldsta Bjärred längs havet bedöms inte påverkas av det i ÖP 
föreslagna utbyggnadsområdet. De områden i Bjärred som ligger närmast 
utbyggnadsområdet är främst 1960-1970-talets grupphusbebyggelse i en 
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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 - upprepandets 
estetik. Trafiksepareringen och de centrala grönytorna är också karaktäristiska 
drag. 

Nordost om Bjärred ligger Borgeby, ett litet samhälle som växte fram utmed 
Västkustvägen under slutet av 1800-talet, men som idag till största delen 
består av villor från sent 1900-tal. Borgeby präglas av låg och tät bebyggelse. 

Borgeby har en varierad bebyggelse men karaktäriseras främst av låga villor 
och äldre gatehus. Huvudstrukturen är långsträckt längs Norra Västkustvägen 
och Löddesnäsvägen, vilket också utgör den historiska bebyggelsestrukturen. 
Yngre bebyggelse ligger i klungor längs kvartersgator, lokaliserat i huvudsak en 
liten bit ifrån den långsträckta Norra Västkustvägen.

Det nya Bjärreds vångar ges en egen karaktär som skiljer sig både från 
Bjärred/Löddesnäs samt från Borgeby. Bjärreds vångar planeras i motsats 
till Löddesnäs som en varierad bostadsmiljö med olika typer av hus. Husen 
i Bjärreds vångar är oftast högre än i både Bjärred och Borgeby, vilket 
också tydliggör att det är ett nytt område som skiljer sig från de äldre 
orterna. Bjärreds vångar planeras enligt Uppdatering av planstruktur 2020-
04-29 Arkitema architects lokaliseras med distans till bebyggelsen längs 
Löddesnäsvägen i Borgeby samt från Västanvägen som utgör östgränsen 
av Löddesnäs. Den nya bebyggelsen angränsar i huvudsak inte till Norra 
Västkustvägen.

Genom att Bjärreds vångar ges en egen karaktär och att ny bebyggelse 
inte inkräktar på de historiska huvudstrukturerna bedöms att de befintliga 
orternas karaktärer är urskiljbara och fortlever även om orterna byggs 
samman genom Bjärreds vångar. 

Övrigt att uppmärksamma 

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 kulturmiljö.

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.

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

Vid omvandling från jordbruksmark till bostadsmark gör Lomma kommun 
alltid en översiktlig bedömning av var risken för föroreningar är som störst och 
provtar dessa platser i detaljplaneskedet. Lågpunkter inom området behöver 
uppmärksammas vid kommande detaljplanering liksom artskyddsfrågor och 
eventuella rödlistade arter inom området.  
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BORGEBY

Länsstyrelsen godtar inte översiktsplanen i alla delar vad avser Borgeby. Det 
innebär att vissa frågor behöver hanteras i kommande prövningar. Se vidare i 
Länsstyrelsens granskningsyttrande

Vision

Som ett led att utveckla den norra kommundelen pekas tre 
utbyggnadsområden ut i anslutning till Borgeby. Historiskt var Borgeby ett litet 
samhälle som växte fram längs Norra Västkustvägen under slutet av 1800-talet 
men som idag till stor del består av villor från sent 1900-tal. På 2000-talet 
har Borgeby kompletterats med bland annat Fridas fält. Den tillkommande 
bebyggelsen ska ta hänsyn till de årsringar som Borgeby består av och 
komplettera med framförallt ett varierat bostadsbestånd i ett attraktivt läge. 

Stor hänsyn ska tas till kultur- och naturvärden. Koppling ska ske till den gröna 
struktur och de gröna stråk som finns i området.  De gröna stråken ska även 
utvecklas för att tillgängliggöra naturområden både för människan och som 
biologiska spridningskorridorer.

Utbyggnadsområdena i Borgeby har, liksom Bjärreds vångar, ett attraktivt 
och kollektivtrafiknära läge, framförallt i och med att en ny tågstation för 
persontrafik öppnar i Flädie 2026, men området trafikeras även av busstrafik. 
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Förstärkningar kommer att behöva göras i gång- och cykelvägnätet i Borgeby 
för att skapa goda möjligheter för hållbart resande och knyta området till 
stationen i Flädie.  

Lokalisering

Områdena i Borgeby studerades i samma lokaliseringsutredning som togs 
fram för Bjärreds vångar i samband med framtagandet av Översiktsplan 
2020. (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.  

Struktur

Området omfattar fyra delar med en total yta om cirka 11 hektar. 

Område 1: Området kan inrymma ett fåtal fristående hus utformade i liknande 
skala och karaktär som bebyggelsen längre söder ut på Norra Västkustvägen.

Område 2: Området kan inrymma både tätare och glesare bebyggelse. 
I den norra delen vid gränsen mot verksamhetsområdet kan högre och 
tätare bebyggelse klara mötet med de större byggnader som redan finns 
etablerade där. Längre söder ut mot det befintliga Fridas fält behöver den nya 
bebyggelsen anpassas i skala för att passa in i området..

Område 3: Området gränsar till den befintliga skolan Rutsborg och pekas ut 
som möjlighet till nybyggnad av offentlig service. 

Område 4: Ett antal fristående hus som harmonierar med befintlig bebyggelse 
vad gäller storlek på byggnader och tomter kan uppföras. 

Områdena kommer att utformas med respekt till omgivande bebyggelsen. 
Sammanlagt kompletteras Borgeby med totalt cirka 250 bostäder. Det 
eftersträvas här, liksom i Bjärreds vångar, en mix av boendeformer med 
komplettering av framförallt lite tätare strukturer än villabebyggelse, för att 
skapa en social hållbarhet samt möjliggöra flyttkedjor. En viktig aspekt av 
exploateringen av områdena är att ta tillvara och integrera de gröna värdena i 
den tillkommande bebyggelsestrukturen.

Det är av stor vikt att knyta an till det gröna gång- och cykelstråk som löper 
genom Borgeby och skapa goda cykelförbindelser mellan skolor/förskolor, 
Borgeby idrottsplats, de centrala funktionerna i den norra kommundelen samt 
cykelvägen mot stationen i Flädie. 

Översiktlig bedömning

Borgeby, liksom Bjärreds vångar, är en långsiktigt hållbar tätorts- och 
stationsnära utveckling av den norra kommundelen, framförallt då Borgeby 
kompletteras med en typ av bostadsbebyggelse som idag inte finns på orten. 
Området kring Rutsborgsskolan bedöms behövas för offentlig service i 
planperioden. 

Hela Bjärred och 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 till stånd om hinder inte möter enligt 
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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 områdena i Borgeby 
utgör förtätning inom tätorten bedöms inga negativa konsekvenser uppstå 
på riksintresset. Omgivningspåverkan bedöms som minimal vad gäller 
landskapsbild då båda områdena ligger väl inbäddade i befintlig struktur. 
Likaså bedöms att utbyggnadsområdet i Borgeby inte behöver leda till 
ytterligare ny omfattande infrastruktur då det ligger i direkt anslutning till 
befintliga områden.

Övrigt att uppmärksamma

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. 

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 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.

Vid omvandling från jordbruksmark till bostadsmark gör Lomma kommun 
alltid en översiktlig bedömning av var risken för föroreningar är som störst och 
provtar dessa platser i detaljplaneskedet. Även artskyddsfrågor och eventuella 
rödlistade arter inom området ska uppmärksammas.
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TRÄDGÅRDSSTADEN

Vision

För att färdigställa den pågående utvecklingen av Lomma tätort i enlighet 
med det planprogram som antogs av kommunfullmäktige 2006-06-15, pekas 
Trädgårdsstaden i Lomma Hamn ut som utbyggnadområde för bostäder. 
Lomma Hamnområdet var den centrala delen i omvandlingen av Lomma 
tätort från framförallt villabebyggelse till en blandad stad med varierande 
boendeformer och verksamheter i ett attraktivt och havsnära område. 
Trädgårdsstaden är den sista delen i färdigställandet av Lomma Hamn.  

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.
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Struktur

Området omfattar en total yta om cirka 9 hektar. Utgångspunkten för området 
är Trädgårdsstaden, den sista etappen av Lomma hamn och en del av det 
det ursprunliga förslaget, som belönats med planpriset. Trädgårdsstaden 
innehåller småskalig bebyggelse, småhus, radhus och till viss del flerfamiljshus 
med möjlighet till egen trädgård. Trädgårdsstaden skiljer sig till viss del från 
övriga Lomma Hamn då bebyggelsen är glesare och har större inslag av 
grönska. Trädgårdsstaden består framförallt av bostäder med möjlighet för 
mindre kafé/kiosk. Centralt i området finns även möjlighet att uppföra mindre 
flerbostadshus och/eller skola/förskola. Verksamheter och offentlig och 
kommersiell service finns i övriga Lomma Hamn samt i Lomma centrum.

Lokalisering

Trädgårdsstaden är det sista större exploateringsområdet i utvecklingen av 
de centrala delarna av Lomma. Övriga bostadsprojekt i Lomma tätort under 
planperioden är förtätningsprojekt. 

Översiktlig bedömning

Trädgårdsstaden är en utveckling av befintlig tätort i ett stationsnära läge som 
ytterligare kompletterar bostadsutbudet i Lomma kommun. Utvecklingen 
bidrar till flyttkedjor och en social hållbarhet då ytterligare bostadsformer 
erbjuds inom Lomma Hamnområdet. Omgivningspåverkan bedöms som 
minimal då området ligger väl inbäddat i befintlig struktur. Trädgårdsstaden 
kommer inte att leda till ytterligare väginfrastruktur då det ligger inom ett 
större område vars struktur fastställdes i planprogram från 2006.

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. 

Området har genomgått en detaljplaneprocess och ska antas i 
kommunfullmäktige. Under detaljplaneprocessen utreddes markföroreningar 
och hur dessa ska hanteras. Även artskyddsfrågor och eventuella rödlistade 
arter inom området hanteras. 

ALNARP

Länsstyrelsen godtar inte översiktsplanen i denna del. Det innebär att vissa 
frågor behöver hanteras i kommande prövningar. Se vidare i Länsstyrelsens 
granskningsyttrande
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Vision

Alnarp har hittills framförallt varit ett universitetscampus med 
lång utbildningstradition och ett besöksmål med höga natur- och 
kulturmiljövärden. 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. Detta planeras att 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 bostäder.  



56

P
la

n
fö

rsla
g

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

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 
lite större täthet. I Lomma tätort är området nära stationen i stor utsträckning 
bebyggt. Alnarpsområdet utgör en tätortsutveckling av Lomma tätort, och 
området vänder sig mot Lomma för att möjliggöra god tillgång till service.

Struktur

Området för bostäder omfattar cirka 6 hektar planeras inrymma cirka 500 
bostäder, förskola och viss kommersiell service. Endast ca 1/4 av bostäderna 
planeras byggas och inflyttas i planperioden, återstående 3/4 efter 2030. 
Detaljplaneringen behöver dock ske i ett helhetsgrepp. Bebyggelsen och 
bebyggelsens omgivning ska vara grön och innovativ och det ska vara tydligt 
att man är i Alnarp.

Kommunen fokuserar i planperioden på att bygga bostäder i 
kollektivtrafiknära lägen. Alnarp kommer att vara ett mycket attraktivt område 
att leva i och verka i, med direkt närhet till tågstationen. Platserna som är 
aktuella för bostadsbebyggelse och verksamheter är båda valda med omsorg, 
för att passa väl in i landskapet och värnar områdets befintliga struktur 
och utblickar. De olika områdena, utbildningszonen, boendezonen och 
verksamhetszonen behöver knytas samman till en helhet som möjliggör bättre 
användande av platsen under dygnets alla timmar och årets alla månader. 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.

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. 
Alnarps slott med omland utgör byggnadsminne. En värdebeskrivning av 
området samt riktlinjer för bebyggelsen har tagits fram tillsammans med 
kulturmiljökonsult mellan samråd och utställning. 

En sammanfattning av värdebeskrivningen och gestaltningsförutsättningar för 
de planerade förändringarna följer här:

Riksintresse - värden och vad som inte får skadas

Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar bedöms följande 
värden i riksintresset komma att beröras

o Institutionsmiljö – arkitektoniskt högkvalitativt 
institutionsbyggnadsbestånd i artrik park och trädgårdsmiljö

o Öppen slättbygd – jordbrukslandskap med fornlämningar, odlingar, 
alléer och vägsystem, siktlinjer

Det som inte får skadas bedöms vara den framvuxna institutionsmiljön med 
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byggnader, struktur, odlingsanläggningar och park från olika tidsperioder samt 
den öppna slättbygden. Med struktur avses omgivande gränser och inbördes 
ordning mellan byggnader, gröna miljöer samt siktlinjer. Med öppen slättbygd 
avses att mark inte får byggas igen, vägar eller gränser får inte kapas av, alléer 
ska bevaras och kan återplanteras. Alnarps karaktär som en grön ö i det öppna 
jordbrukslandskapet är viktig. Hantering av fornlämning ska ske i enlighet med 
Länsstyrelsen Skånes beslut.

Byggnadsminne

Sätesgården Alnarp har medeltida anor. Det stenhus, som varit huvudbyggnad 
sedan medeltiden, revs dock 1781. “Gammelgården” är en boningslänga i 
korsvirke, som kan följas tillbaka till 1600-talet. Den är idag hårt ombyggd. 
Huvudbyggnaden uppfördes sedan man beslutat att Alnarp skulle bli 
lantbruksinstitut. Den stod färdig som administrations- och skolbyggnad 1862, 
då institutet öppnade sin verksamhet. Ritningarna hade utförts av den danske 
arkitekten F. Meldahl. Stora ekonomibyggnader och en veterinärinrättning 
byggdes 1868-69 efter ritningar av C. H. Granzow. Hovbeslagsskolan med 
smedja uppfördes 1876 efter ritningar av Helgo Zetterwall. Restaurangen 
byggdes 1872 som mejeri. Det nuvarande mejeriet byggdes 1893, men 
har senare tillbyggts. Museibyggnaden flyttades till Alnarp efter det 
tjänstgjort som paviljong vid Baltiska utställningen 1914. Förutom de ovan 
nämnda byggnaderna har under 1900-talet ett stort antal institutions- och 
bostadsbyggnader uppförts och gjort Alnarp till en rik miljö.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Alnarp har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

o att anläggningen i sin helhet speglar en välbevarad och komplex 
utbildningsmiljö där flera tidsskeden är tydligt avläsbara.

o att stora delar av bebyggelsemiljön står som ett karaktäristiskt 
exempel för 1800-talets institutionsarkitektur.

o parken som en ursprunglig del av institutionsanläggningen och 
med en månghundraårig historia som sträcker sig tillbaka till 
kungsgårdstiden. Till detta kommer höga hortikulturella värden.

Byggnadsminne - värden och vad som inte får skadas

Värdebärande och vad som inte får skadas inom byggnadsminnet är de 
enskilda byggnaderna med det omland (i huvudsak parken) som ingår i 
skyddsområdet. Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar, 
i samrådshandling för Översiktsplan 2020, bedöms värden i byggnadsminnet 
inte direkt komma att beröras. Den nya bebyggelsen föreslås ligga utanför 
området för byggnadsminnet.

Beskrivning av det aktuella området

Följande teman inom riksintresset bedöms beröras inom utredningsområdet: 
Befintlig bebyggelse, Park och trädgårdsmiljö samt Odlingslandskapet.

Befintlig bebyggelse – beskrivning

Alnarp som bebyggelsemiljö präglas av den stora bredden på byggnader 
av olika karaktär och med olika funktioner. Området är något av 
ett miniatyrsamhälle, där byggnader av slottskaraktär blandas med 
institutionsbyggnader, enklare arbetarbostäder och lantliga gårdslängor men 
även forskningsanläggningar och växthus av modern karaktär. Byggnaderna 
håller genomgående en hög arkitektonisk kvalitet.
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Det äldre byggnadsbeståndet blev otillräckligt när Alnarp expanderade 
på 1960- och 1970-talet och nya institutionsbyggnader och växthus 
uppfördes norr om Alnarps park i riktning mot Lomma. Sedan 1970-talet 
har utbyggnader fortsatt främst åt nordväst med byggnader men även 
odlingsanläggningar i utkanten av campusområdet.

En stor del av de äldre institutionsbyggnaderna är uppförda i likartad stil, med 
fasader i gult tegel och höga tälttak och de sentida med gult fasadtegel men 
som lägre och flackare volymer.

De senast tillkomna byggnaderna är uppförda i material som anspelar 
på karaktärsdrag hos det äldre byggnadsbeståndet men med moderna 
inslag. Gult tegel, nu med breda tryckta fogar. Låga byggnader med platta 
tak eller pulpettak. Adderade byggnadskroppar av obehandlat grånat trä, 
mörkt trä, synliga stålbalkar samt växthus i glas. Den senaste byggnaden, 
forskningsanläggningen Biotronen, är byggd i betong med inslag av grafiskt 
mönster i fasaden, pulpettak täckt med sedum och ett stort växthus i glas.

Park och trädgårdsmiljö - beskrivning 

I söder finns den äldsta delen Alnarpsparken, en engelsk landskapspark 
med träd, gräsytor och slingrande gångar. Infogat i parken finns dels 
Sortimentsträdgårdarnas strukturerade ytor och i de norra ytterkanterna 
ligger de äldsta byggnaderna med tillhörande trädgårdar. Norrut från 
slottet finns en lång siktlinje fram till Pelousen (större gräsplan) och vidare 
norrut över fältet. I området nordöst om Sundsvägen finns byggnader 
samt dammen Plaskan, omslutna av gröna ytor och träd. Längs järnvägen i 
väster finns Alnarps Västerskog. Norra delen, norr om Växtskyddsvägen där 
utbyggnadsområdet ligger, utgörs framförallt av öppna fält avdelade med 
läplanteringar i form av trädrader eller jordvallar. Fälten i väster är ekologiskt 
omställda försöksfält, Pelousen och dess förlängning norrut i form av en 
åker, en parkeringsplats och en dunge med mer vildvuxna trädplanteringar 
av olika sorter, trädgårdslaboratoriet och dess upplagsplats samt längst i 
öster försöksfält. I norr avgränsas det aktuella Alnarpsområdet av en äldre 
ägogräns. Vissa vägar har lång kontinuitet i landskapet. Trädridåerna är unga, 
tillkomna efter 1970-talet.

Odlingslandskapet – beskrivning

Siktlinjerna från kusten är vida över det flacka öppna odlingslandskapet 
men bryts vid trädbeståndet som omger Alnarp, i norr befintlig bebyggelse 
i Lomma samt i söder vid Arlöv och Malmö. Siluetten i landskapet utgörs 
således både av flacka fält, bebyggelse och av trädbestånd. Alnarp kan 
urskiljas som en friliggande grön ö i odlingslandskapet. Vägar och järnväg 
genomkorsar landskapet men ramar också in riksintresseområdet.

Gestaltningsförutsättningar för de planerade förändringarna

För att lyckas med en god anpassning till befintliga värden i riksintresse för 
kulturmiljövården och byggnadsminnet bedöms betydelsefulla grundläggande 
delar för ny bebyggelse vara: täthet, skala, strukturer och material.
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Gröna näringar:
o Nya byggnader ska ha låg höjd och inte förses med stora eller lysande 

skyltar. Området som helhet ska behålla sin småskaliga karaktär. SLU 
och befintlig anläggnings karaktär ska vara tyngdpunkt i området.

o Lämplig bebyggelse är mindre byggnadskroppar, det vill säga 
byggnader i storlek liknande befintliga inom området Gröna näringar. 
Byggnader ska inte vara sammanbyggda till stora hallar eller 
motsvarande. Det ska finnas möjlighet att till fots röra sig i mellanrum 
mellan byggnader och anlagda ytor.

o Högre byggnader än omkring 5 meter ska undvikas 
o Byggnader, vägar och övriga ytor ordnas i raka linjer i nord-sydlig eller 

öst-västlig riktning.
o Byggnadsmaterial kan vara gult fasadtegel i kombination med 

obehandlad/grå/svart/brun träpanel, rött tegel samt glas. Ej 
vita byggnader eftersom de bedöms vara allt för märkbara i 
landskapsbilden.

o Snickerier i grönt, rött, brunt, vitt – gärna samlade i grupper/
kvartersvis.

o Ytor kan omges av träd, häckar, rabatter, kullersten.
o Övervägande del av mark ska vara grön, det vill säga icke hårdgjorda 

ytor.
o Grusade eller stensatta gångvägar.
o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.

Bostäder:

o Byggnader och ytor anpassas och ansluts till omgivande struktur.
o Byggnader placeras och utformas så att de inte upplevs inkräkta på 

riksintresset avseende kulturmiljön i båda delarna; institutionsmiljö 
och öppen slättbygd, samt det som omfattas inom byggnadsminnet. 
Företrädesvis rekommenderas 1-4 våningar. Högre bebyggelse 
kan prövas och bedömas efter helhetsintryck tillsammans med 
vegetation. En kombination av faktorer som val av vegetation, läge 
inom utvecklingsområdet, utformning av tak, fasadmaterial och kulör 
påverkar intrycket sett både från det omgivande odlingslandskapet 
och inifrån parken.

o Inom Alnarp återfinns en stor variation av byggnadstyper, 
byggnadsmaterial och kulörer. Inom utvecklingsområdet 
rekommenderas därför ingen generell byggnadstyp, generellt 
fasadmaterial eller generell färgsättning utan det är fortsatt viktigaste 
att hålla en hög arkitektonisk kvalitet och att stärka upplevelsen av 
Alnarp som plats med de kvaliteter den har idag. Dova färger bör 
dominera i områdets ytterkanter då det tillsammans med vegetation 
får bebyggelsen att träda tillbaka. Av samma anledning bör generellt 
ljusa fasadmaterial och i synnerhet vita byggnader undvikas på högre 
byggnader och i områdets ytterkanter. Utformningen av tak ska 
studeras noga speciellt i områdets ytterkanter för att tillsammans med 
vegetationen sett utifrån skapa intrycket av en grön ö med enstaka 
framskymtande tak. 

o Nya ytor kan omges av träd och häckar, i syfte att bevara Alnarp som 
grön ö i landskapet.
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o Grönska och icke hårdgjorda ytor ska ge prägel åt området. Enskilda 
materialval, både hårdgjorda och gröna, bör göras för att stärka 
parkkaraktären. Det innebär att asfalt bör minimeras på gångar och 
parkeringsytor samt att de gröna miljöerna mellan bebyggelsen ska 
utformas med en vid palett av gröna element (gräsytor, odlingsytor, 
häckar, trädrader, grupper av träd osv) samt stor mångfald av arter för 
att ansluta till och utveckla park och trädgårdsmiljön även i Alnarps 
norra delar. 

o Mellan strikt rakt ordnade byggnader och ytor kan vissa grusade 
gångar vara slingrande.

o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.
o Gränsvallen i norra delen av utvecklingsområdet för bostäder har en 

lång historia som ägogräns. Bebyggelse och grönska bör därför endast 
utvecklas söder om gränsvallen för att framhäva gränsen och för att 
säkerställa att Lomma och Alnarp inte upplevs växa ihop. Hur nära 
gränsvallen bebyggelse kan placeras, bör bedömas tillsammans med 
hushöjder och tillkommande vegetation i nästa skede av planeringen.

Översiktlig bedömning

Alnarpsområdet är en stationsnära utveckling av den södra kommundelen 
som bedöms kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 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 ytterligare utbildning och hotell. Att 
utveckla Alnarp är ett väsentligt samhällsintresse för Lomma kommun.

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.

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 



61

P
la

n
fö

rs
la

g

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

kulturmiljövärdena vid utformningen av utbyggnadsområdet. Särskild hänsyn 
avses tas till Alnarps slott och omland, då det omfattas av byggnadsminne.

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.

Lomma kommun avser att ta fram en fördjupad översiktsplan i det vidare 
arbetet med Alnarp. I samband med den vidare planeringen 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 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 kommande detaljplan.  

Övrigt att uppmärksamma

Vid omvandling från jordbruksmark till bostadsmark gör Lomma kommun 
alltid en översiktlig bedömning av var risken för föroreningar är som störst 
och provtar dessa platser i detaljplaneskedet. Stora delar av den mark som 
är utpekad för bostadsändamål i Alnarp är ekologiskt odlad men kommunen 
avser ändå att genomföra provtagning. Marken där det tidigare har legat 
växthus kan behöva uppmärksammas extra vad gäller eventuell förekomst 
av föroreningar. Även artskyddsfrågor och eventuella rödlistade arter inom 
området ska uppmärksammas. En utredning av hur VA- frågorna ska lösas 
samt en kapacitetsanalys för VA-systemet bör utföras.
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Utbyggnadsområden verksamheter – 
fördjupning
Fokus när det gäller utveckling och nyskapande av verksamhetsområden är 
att skapa möjligheter för de som bor i närområdet att leva mer av livet inom 
kommunen och därigenom minska utpendlingen. Lomma kommun verkar för 
att arbetsplatser som matchar invånarnas kompetensprofil etableras inom 
kommunen för att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Många företag i Lomma kommun har sina verksamheter med utgångspunkt 
i hemmet. Det finns ett behov av att flexibelt kunna välja mellan att sitta 
hemma och arbeta och ibland vara en del av en kontorsmiljö tillsammans 
med andra. Denna typ av möjligheter placeras lämpligen inom befintliga 
tätorter i anslutning till de kvaliteter som staden kan erbjuda i form av kaféer, 
restauranger, butiker och bibliotek.

Tillgänglig mark för företagsetableringar är en viktig förutsättning för fortsatt 
tillväxt. Verksamhetsområden bör placeras strategiskt utifrån Lomma 
kommuns tätorter och befintlig infrastruktur vad gäller både vägar och 
kollektivtrafik. 

•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig verk-
samhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

•	 Enbart verksamheter med begränsad omgivningspåverkan får lokalis-
eras inom kommunen. 
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VERKSAMHETSOMRÅDE – MALMÖVÄGEN

Vision

Visionen är att skapa ett nytt verksamhetsområde som ger möjligheter för 
nya verksamheter att etablera sig, men också möjligheter för verksamheter 
som ligger mer centralt i Lomma tätort att flytta ut. I första hand ska det 
erbjudas möjlighet för företag från Norr vinstorp att flytta, för att möjliggöra 
en omvandling av Norr Vinstorp till blandad bebyggelse på längre sikt. En 
utveckling av verksamhetsområdet är på detta sätt, även en del i utvecklingen 
av Lomma tätort. En utveckling av området mellan motorvägen och väg 
E6 är också en del i Lomma kommuns strategi att knyta samman Lomma 
tätort med SLU Alnarp. Detta genom att möjliggöra att verksamheter som 
växer sig för stora för Alnarpsområdet kan flytta ut till Malmövägen, som 
är beläget nära Alnarp. Verksamhetsområde Malmövägen ska bidra till 
möjligheter för fler verksamheter, kopplade till gröna näringar och anpassade 
till den kompetensprofil som finns i Lomma, att etablera sig i Lomma. Detta 
samtidigt som vi med ny bebyggelse skapar ett bullerskydd för de intilliggande 
bostadsområdena. 
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Struktur

Området omfattar en total yta på cirka 18 hektar. Byggnader på upp till 2 000 
kvadratmeter byggnadsarea per fastighet och en byggrätt på 60 procent 
kan vara lämpliga. För en aktör som vill bedriva kontorsverksamhet kan en 
större yta än så accepteras. Mindre butiker på 200 kvadratmeter vardera 
som erbjuder sällanköpsvaror och som har stark koppling till den övriga 
verksamheter på området kan också bedömas som lämpliga. I någon del av 
området kan även bostäder prövas, för att åstadkomma bättre utnyttjande av 
området över dygnet. 

Tågstation finns i Lomma och under planperioden kommer tågstation även 
att öppnas i Alnarp. 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. 
Området har två tydliga avgränsningar i form av motorvägen i öster och 
Malmövägen i väster. Mot motorvägen skapas en tydlig byggnadsgräns som 
även hanterar buller för bakomliggande bebyggelse. Mot Malmövägen skapas 
ett nytt gaturum i mindre skala än dagens breda bilväg, med fokus på de 
gående och cyklande men med fortsatt god framkomlighet för biltrafik. Mellan 
Malmövägen och befintlig bostadsbebyggelse finns idag skyddsplanteringar. 
Dessa planteringar bidrar även till den gröna strukturen, som idag inte är så 
omfattande i området. Planteringarna behöver vidareutvecklas för att skapa 
korridorer både för människor och biologisk mångfald.

Bebyggelsens karaktär och struktur ska vara grön och innovativ och det ska 
märkas att man är i Lomma. Stort fokus i utvecklingen av Verksamhetsområde 
Malmövägen, liksom i Lomma generellt, är att minska bilberoendet och att 
skapa goda förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik.

Lokalisering

Verksamhetsområdet Malmövägen är lokaliserat mellan Malmövägen och 
E6/E20, och dess läge är strategiskt för att knyta ihop Lomma tätort med 
SLU Alnarp. Det finns mycket begränsat med mark runt Lomma tätort 
som är lämplig för ny bebyggelse om hänsyn tas till bland annat barriärer, 
riksintressen och översvämningsrisk. Utifrån denna aspekt bedöms området 
som lämpligt för verksamhetsområde för att möjliggöra att mark som är mer 
lämpad för bostadsbebyggelse kan omvandlas.

Området 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.

Verksamhetsområde Malmövägen är dock delvis beläget inom ett 
dikningsföretags båtnadsområde. Detta måste kommande planering ta hänsyn 
till.
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Översiktlig bedömning

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. Området bedöms 
således utgöra ett väsentligt samhällsintresse.

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 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. 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, vilket är positivt för intilliggande bebyggelse. 

Övrigt att uppmärksamma

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.

I översiktsplanen anges att även bostäder kan byggas inom 
verksamhetsområdet. Dess lämplighet bör utredas i samband det att 
detaljplan upprättas. 

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.
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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.

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

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 kulturmiljö 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. Byggnadsarea och byggrätt bör fastställas i kommande 
detaljplaner. 
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VERKSAMHETSOMRÅDE GRÖNA NÄRINGAR – ALNARP

Vision

Som del i att utveckla Alnarpsområdet, med hänsyn till de värdefulla miljöerna 
med slottet och slottsparken, önskar kommunen en utveckling av gröna 
näringar och bostäder inom Alnarpsområdet. Stor hänsyn ska tas till de natur- 
och kulturvärden som finns inom området och mervärden ska skapas utifrån 
framförallt den befintliga gröna strukturen. Campus Alnarp ska utvecklas mot 
en levande stadsdel där ett stort antal studenter, lektorer, forskare och övrig 
personal har sin dagliga gärning. Dessa har tillgång till ett varierat utbud av 
service såsom kaféer, restauranger, närbutik, mötesplatser, kollektivtrafik, 
motions- och träningsmöjligheter och liknande. Alnarpsområdet ses som en 
lämplig plats att förena akademi och samhälle på för att möjliggöra utveckling 
av högskolornas tredje uppgift, att samverka med det omgivande samhället 
och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat 
tillkomna vid högskolan kommer till nytta (Högskolelagen 2009:45). Här ska 
entreprenöriella krafter samlas och möjligheter för en företagsinkubator 
ska lyftas. Fokus i området ska vara verksamheter inom gröna näringar som 
har en anknytning till forskning. Utbytet mellan universitetet, närliggande 
grundskolor och samhället ska vara utvecklat, ömsesidigt och genomtänkt.

Alnarpsparken är en fantastisk tillgång som attraherar långväga gäster. 
Dessa besöker gärna även Alnarps västerskog och Öresundsparken. Detta är 
kvaliteter som kommunen vill bygga vidare på. De gröna stråken ska utvecklas 
för att tillgängliggöra naturområden både för människan och som biologiska 
spridningskorridorer.
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Alnarpsområdet kommer, med tågstationens öppnande i Alnarp, ha ett 
attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Förstärkningar kommer att behöva 
göras i gång- och cykelvägnätet för att koppla ihop Alnarp med Lomma, 
stranden och grannkommunerna.

Att skapa fler konferens- och övernattningsmöjligheter inom Lomma kommun 
är också ett viktigt utvecklingsområde och Alnarp skulle kunna vara en lämplig 
plats för detta. 

•	 Inom Alnarpsområdet ska inriktningen på nya verksamheter vara ett 
grönt företagande och här ska gröna innovationer främjas.

Lokalisering

Verksamhetsområdet för gröna näringar behöver ligga i anslutning till SLU 
Alnarp då grundtanken är att dra nytta av synergieffekterna som kan uppstå 
när akademi och samhälle samverkar. Vidare, 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. Kommunen anser 
därmed att Alnarp är ett lämpligt område för att utveckla gröna näringar. 

Struktur

Verksamhetsområdet för gröna näringar omfattar en total yta på cirka 
8 hektar. Därutöver bedöms området kunna förtätas något i vissa delar. 
Byggnader för universitets ändamål ska prioriteras i Alnarpsområdet. 
Eventuella verksamhetslokaler ska inte hindra en ändamålsenlig utveckling av 
universitetet. 

Lämplig bebyggelse är måttliga byggnadskroppar som är väl studerade 
och anpassade till värdena på platsen. Därutöver bedöms viss omflyttning 
i lokalerna kunna ske som öppnar upp för fler verksamheter i befintligt 
byggnadsbestånd. 

Kommunen kommer under planperioden att bygga bostäder inom 
Alnarpsområdet och en tågstation kommer att öppnas. Alnarp kommer att 
vara ett mycket attraktivt område att leva i och verka i, med direkt närhet till 
tågstationen. 

Verksamhetsområdet är placerat i den norra delen av Alnarpsområdet för att 
få en koppling till Lomma tätort och möjliggöra god tillgång till service. Platsen 
är vald för att passa in i landskapet och för att värna områdets befintliga 
struktur och utblickar. De olika användningarna inom området behöver knytas 
samman till en helhet som möjliggör bättre användande av platsen under 
dygnets alla timmar och årets alla månader. 

I det nya verksamhetsområdet ska det finnas möjlighet till verksamheter 
med grön anknytning, utbildningsmöjligheter och en blandad stadsdel. 
Bebyggelsens karaktär och struktur behöver studeras vidare, men det ska 
vara tydligt att man är i Alnarp. Bebyggelsen och bebyggelsens omgivning ska 
vara grön och innovativ. Stort fokus i utvecklingen av Alnarpsområdet är att 
minska bilberoendet och att skapa goda förutsättningar för gång, cykel- och 
kollektivtrafik.

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. 
Alnarps slott med omland utgör byggnadsminne. En värdebeskrivning av 
området samt riktlinjer för bebyggelsen har tagits fram tillsammans med 
kulturmiljökonsult mellan samråd och utställning. 
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En sammanfattning av värdebeskrivningen och gestaltningsförutsättningar för 
de planerade förändringarna följer här:

Riksintresse - värden och vad som inte får skadas

Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar bedöms följande 
värden i riksintresset komma att beröras

o Institutionsmiljö – arkitektoniskt högkvalitativt 
institutionsbyggnadsbestånd i artrik park och trädgårdsmiljö

o Öppen slättbygd – jordbrukslandskap med fornlämningar, odlingar, 
alléer och vägsystem, siktlinjer

Det som inte får skadas bedöms vara den framvuxna institutionsmiljön med 
byggnader, struktur, odlingsanläggningar och park från olika tidsperioder samt 
den öppna slättbygden. Med struktur avses omgivande gränser och inbördes 
ordning mellan byggnader, gröna miljöer samt siktlinjer. Med öppen slättbygd 
avses att mark inte får byggas igen, vägar eller gränser får inte kapas av, alléer 
ska bevaras och kan återplanteras. Alnarps karaktär som en grön ö i det öppna 
jordbrukslandskapet är viktig. Hantering av fornlämning ska ske i enlighet med 
Länsstyrelsen Skånes beslut.

Byggnadsminne

Sätesgården Alnarp har medeltida anor. Det stenhus, som varit huvudbyggnad 
sedan medeltiden, revs dock 1781. “Gammelgården” är en boningslänga i 
korsvirke, som kan följas tillbaka till 1600-talet. Den är idag hårt ombyggd. 
Huvudbyggnaden uppfördes sedan man beslutat att Alnarp skulle bli 
lantbruksinstitut. Den stod färdig som administrations- och skolbyggnad 1862, 
då institutet öppnade sin verksamhet. Ritningarna hade utförts av den danske 
arkitekten F. Meldahl. Stora ekonomibyggnader och en veterinärinrättning 
byggdes 1868–69 efter ritningar av C. H. Granzow. Hovbeslagsskolan med 
smedja uppfördes 1876 efter ritningar av Helgo Zetterwall. Restaurangen 
byggdes 1872 som mejeri. Det nuvarande mejeriet byggdes 1893, men 
har senare tillbyggts. Museibyggnaden flyttades till Alnarp efter det 
tjänstgjort som paviljong vid Baltiska utställningen 1914. Förutom de ovan 
nämnda byggnaderna har under 1900-talet ett stort antal institutions- och 
bostadsbyggnader uppförts och gjort Alnarp till en rik miljö.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Alnarp har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

o att anläggningen i sin helhet speglar en välbevarad och komplex 
utbildningsmiljö
där flera tidsskeden är tydligt avläsbara.

o att stora delar av bebyggelsemiljön står som ett karaktäristiskt 
exempel för 1800-
talets institutionsarkitektur.

o parken som en ursprunglig del av institutionsanläggningen och 
med en månghundraårig historia som sträcker sig tillbaka till 
kungsgårdstiden. Till detta kommer höga hortikulturella värden.

Byggnadsminne - värden och vad som inte får skadas

Värdebärande och vad som inte får skadas inom byggnadsminnet är de 
enskilda byggnaderna med det omland (i huvudsak parken) som ingår i 
skyddsområdet. Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar, 
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i samrådshandling för Översiktsplan 2020, bedöms värden i byggnadsminnet 
inte direkt komma att beröras. Den nya bebyggelsen föreslås ligga utanför 
området för byggnadsminnet.

Beskrivning av det aktuella området

Följande teman inom riksintresset bedöms beröras inom utredningsområdet: 
Befintlig bebyggelse, Park och trädgårdsmiljö samt Odlingslandskapet.

Befintlig bebyggelse – beskrivning

Alnarp som bebyggelsemiljö präglas av den stora bredden på byggnader 
av olika karaktär och med olika funktioner. Området är något av ett 
miniatyrsamhälle, där byggnader av slottskaraktär blandas

med institutionsbyggnader, enklare arbetarbostäder och lantliga gårdslängor 
men även forskningsanläggningar och växthus av modern karaktär. 
Byggnaderna håller genomgående en hög

arkitektonisk kvalitet.

Det äldre byggnadsbeståndet blev otillräckligt när Alnarp expanderade 
på 1960- och 1970-talet och nya institutionsbyggnader och växthus 
uppfördes norr om Alnarps park i riktning mot Lomma. Sedan 1970-talet 
har utbyggnader fortsatt främst åt nordväst med byggnader men även 
odlingsanläggningar i utkanten av campusområdet.

En stor del av de äldre institutionsbyggnaderna är uppförda i likartad stil, med 
fasader i gult tegel och höga tälttak och de sentida med gult fasadtegel men 
som lägre och flackare volymer.

De senast tillkomna byggnaderna är uppförda i material som anspelar 
på karaktärsdrag hos det äldre byggnadsbeståndet men med moderna 
inslag. Gult tegel, nu med breda tryckta fogar. Låga byggnader med platta 
tak eller pulpettak. Adderade byggnadskroppar av obehandlat grånat trä, 
mörkt trä, synliga stålbalkar samt växthus i glas. Den senaste byggnaden, 
forskningsanläggningen Biotronen, är byggd i betong med inslag av grafiskt 
mönster i fasaden, pulpettak täckt med sedum och ett stort växthus i glas.

Park och trädgårdsmiljö - beskrivning 

I söder finns den äldsta delen Alnarpsparken, en engelsk landskapspark 
med träd, gräsytor och slingrande gångar. Infogat i parken finns dels 
Sortimentsträdgårdarnas strukturerade ytor och i de norra ytterkanterna 
ligger de äldsta byggnaderna med tillhörande trädgårdar. Norrut från 
slottet finns en lång siktlinje fram till Pelousen (större gräsplan) och vidare 
norrut över fältet. I området nordöst om Sundsvägen finns byggnader 
samt dammen Plaskan, omslutna av gröna ytor och träd. Längs järnvägen i 
väster finns Alnarps Västerskog. Norra delen, norr om Växtskyddsvägen där 
utbyggnadsområdet ligger, utgörs framförallt av öppna fält avdelade med 
läplanteringar i form av trädrader eller jordvallar. Fälten i väster är ekologiskt 
omställda försöksfält, Pelousen och dess förlängning norrut i form av en 
åker, en parkeringsplats och en dunge med mer vildvuxna trädplanteringar 
av olika sorter, trädgårdslaboratoriet och dess upplagsplats samt längst i 
öster försöksfält. I norr avgränsas det aktuella Alnarpsområdet av en äldre 
ägogräns. Vissa vägar har lång kontinuitet i landskapet. Trädridåerna är unga, 
tillkomna efter 1970-talet.
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Odlingslandskapet – beskrivning

Siktlinjerna från kusten är vida över det flacka öppna odlingslandskapet 
men bryts vid trädbeståndet som omger Alnarp, i norr befintlig bebyggelse 
i Lomma samt i söder vid Arlöv och Malmö. Siluetten i landskapet utgörs 
således både av flacka fält, bebyggelse och av trädbestånd. Alnarp kan 
urskiljas som en friliggande grön ö i odlingslandskapet. Vägar och järnväg 
genomkorsar landskapet men ramar också in riksintresseområdet.

Gestaltningsförutsättningar för de planerade förändringarna

För att lyckas med en god anpassning till befintliga värden i riksintresse för 
kulturmiljövården och byggnadsminnet bedöms betydelsefulla grundläggande 
delar för ny bebyggelse vara: täthet, skala, strukturer och material.

Gröna näringar:

o Nya byggnader ska ha låg höjd och inte förses med stora eller lysande 
skyltar. Området som helhet ska behålla sin småskaliga karaktär. SLU 
och befintlig anläggnings karaktär ska vara

o tyngdpunkt i området.
o Lämplig bebyggelse är mindre byggnadskroppar, det vill säga 

byggnader i storlek liknande
o befintliga inom området Gröna näringar. Byggnader ska inte vara 

sammanbyggda till stora hallar eller motsvarande. Det ska finnas 
möjlighet att till fots röra sig i mellanrum mellan byggnader och 
anlagda ytor.

o Högre byggnader än omkring 5 meter ska undvikas 
o Byggnader, vägar och övriga ytor ordnas i raka linjer i nord-sydlig eller 

öst-västlig riktning.
o Byggnadsmaterial kan vara gult fasadtegel i kombination med 

obehandlad/grå/svart/brun träpanel, rött tegel samt glas. Ej vita 
byggnader eftersom de bedöms vara allt för märkbara i

o landskapsbilden.
o Snickerier i grönt, rött, brunt, vitt – gärna samlade i grupper/

kvartersvis.
o Ytor kan omges av träd, häckar, rabatter, kullersten.
o Övervägande del av mark ska vara grön, det vill säga icke hårdgjorda 

ytor.
o Grusade eller stensatta gångvägar.
o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.

Bostäder:
o Byggnader och ytor anpassas och ansluts till omgivande struktur.
o Byggnader placeras och utformas så att de inte upplevs inkräkta på 

riksintresset avseende kulturmiljön i båda delarna; institutionsmiljö 
och öppen slättbygd, samt det som omfattas inom byggnadsminnet. 
Företrädesvis rekommenderas 1–4 våningar. Högre bebyggelse 
kan prövas och bedömas efter helhetsintryck tillsammans med 
vegetation. En kombination av faktorer som val av vegetation, läge 
inom utvecklingsområdet, utformning av tak, fasadmaterial och kulör 
påverkar intrycket sett både från det omgivande odlingslandskapet 
och inifrån parken.

o Inom Alnarp återfinns en stor variation av byggnadstyper, 
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byggnadsmaterial och kulörer. Inom utvecklingsområdet 
rekommenderas därför ingen generell byggnadstyp, generellt 
fasadmaterial eller generell färgsättning utan det är fortsatt viktigaste 
att hålla en hög arkitektonisk kvalitet och att stärka upplevelsen av 
Alnarp som plats med de kvaliteter den har idag. Dova färger bör 
dominera i områdets ytterkanter då det tillsammans med vegetation 
får bebyggelsen att träda tillbaka. Av samma anledning bör generellt 
ljusa fasadmaterial och i synnerhet vita byggnader undvikas på högre 
byggnader och i områdets ytterkanter. Utformningen av tak ska 
studeras noga speciellt i områdets ytterkanter för att tillsammans med 
vegetationen sett utifrån skapa intrycket av en grön ö med enstaka 
framskymtande tak. 

o Nya ytor kan omges av träd och häckar, i syfte att bevara Alnarp som 
grön ö i landskapet.

o Grönska och icke hårdgjorda ytor ska ge prägel åt området. Enskilda 
materialval, både hårdgjorda och gröna, bör göras för att stärka 
parkkaraktären. Det innebär att asfalt bör minimeras på gångar och 
parkeringsytor samt att de gröna miljöerna mellan bebyggelsen ska 
utformas med en vid palett av gröna element (gräsytor, odlingsytor, 
häckar, trädrader, grupper av träd osv) samt stor mångfald av arter för 
att ansluta till och utveckla park och trädgårdsmiljön även i Alnarps 
norra delar. 

o Mellan strikt rakt ordnade byggnader och ytor kan vissa grusade 
gångar vara slingrande.

o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.
o Gränsvallen i norra delen av utvecklingsområdet för bostäder har en 

lång historia som ägogräns. Bebyggelse och grönska bör därför endast 
utvecklas söder om gränsvallen för att framhäva gränsen och för att 
säkerställa att Lomma och Alnarp inte upplevs växa ihop. Hur nära 
gränsvallen bebyggelse kan placeras, bör bedömas tillsammans med 
hushöjder och tillkommande vegetation i nästa skede av planeringen.

Översiktlig bedömning

Alnarp har hittills framförallt varit ett universitetscampus med lång tradition 
och ett besöksmål med höga natur- och kulturmiljövärden. Med anledning 
av den tågstation som planeras öppna i Alnarp (2026) ser Lomma kommun 
möjligheter att utveckla det strategiska läge som området har. 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 och hotell. Förädling och 
väl studerad hänsynsfull förtätning av Alnarpsområdet är en stationsnära 
utveckling av den södra kommundelen som bedöms kunna bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Att utveckla Alnarp är ett väsentligt 
samhällsintresse för Lomma kommun. 

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 
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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 §. Uttrycket för riksintresset anges som ett 
välbevarat och arkitekturhistoriskt intressant institutionsbyggnadsbestånd i 
park och trädgårdsmiljö med arboretum från 1800-talets andra hälft. 

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. 

En utformning och bebyggelse som tar avstamp i värdebeskrivningen och 
riktlinjerna för bebyggelse ovan med syfte att utveckla Alnarp mot ett öppet 
och attraktivt campusområde kompletterat med bostäder och verksamheter, 
bedöms kunna genomföras utan att negativt påverka de höga värdena i 
park, bebyggelse och omgivande odlingslandskap. En byggnation enligt 
översiktsplaneförslaget bedöms 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. Alnarps slott samt omland omfattas av 
byggnadsminne. Särskild hänsyn avses tas till dessa delar av området. 

Övrigt att uppmärksamma 

Hänsyn bör tas till registrerade fornlämningar vid detaljplaneläggning. 
Arkeologiska undersökningar kan bli aktuella.

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. 

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.

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

En analys för lämplig utformning av VA-systemet bör utföras.
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UTVECKLING INOM ALNARPS CAMPUSOMRÅDE

Som ett komplement till det utpekade området för Verksamhetsområde 
gröna näringar Alnarp ser Lomma kommun att det är lämpligt med 
tillskott av universitetsanknutna verksamheter inom områden som redan 
är ianspråktagna (se karta Område lämpligt för förtätning nedan). 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.

Förtätningar ska göras med hänsyn till de höga natur- och kulturmiljövärdena 
inom området. Hänsyn måste dock tas till de delar av campusområdet som 
omfattas av byggnadsminne. Nya bostäder bör därför placeras utanför det 
byggnadsminnesskyddade området. Syftet med detta är att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för utvecklingen av Alnarps campusområde. Lomma 
kommun ser goda möjligheter till förtätning inom Alnarpsområdet för att 
uppnå en tätare struktur, främja universitetets utveckling och bidra till och en 
mer långsiktigt hållbar 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. 

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

Översiktlig bedömning

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 [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. En byggnation 
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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. 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.

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.  
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Övrigt att uppmärksamma

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.

En analys för lämplig utformning av VA-systemet bör utföras.
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Långsiktig utvecklingsstrategi
För att visa på den utveckling som Lomma kommun önskar framöver har 
översiktsplanens plankarta kompletterats med en karta som visar en långsiktig 
utvecklingsstrategi både för bebyggelse, infrastruktur och naturvärden. I 
en önskad framtida utveckling ser kommunen att Lomma och Bjärred är 
två olika, men likvärdiga och stadigt växande, större tätorter. I kommunen 
finns två mindre landsbyar, Flädie och Fjelie, som fram till 2030 i huvudsak 
bevaras. Eftersom en tågstation kommer att öppna i Flädie 2026, kan det efter 
planperioden vara aktuellt att pröva en utbyggnad av Flädie. Även i Alnarp 
kommer en ny station att öppnas vilket innebär att även Alnarp bör utvecklas. 
I Alnarp finns ett universitetsområde, som både under och efter planperioden, 
utvecklas i riktning mot ett öppet campus för studenter, forskare, företagare, 
boende och besökare. Förslag som tas upp i det här avsnittet ingår inte i 
planperioden och är därför heller inte miljöbedömda. 

Förändrad markanvändning
UTVECKLINGSOMRÅDE BEBYGGELSE

År 2026 får Flädie by en tågstation och efter planperioden för ÖP 2020 kan 
Lomma kommun tänka sig en utveckling av Flädie by. 

Inom Alnarpsområdet sker fortsatt bostadsbebyggelse för att täcka behovet av 
bostäder framförallt till forskare och studenter.

VÄGAR

Efter planperioden finns två nya vägar som kan bli aktuella på längre sikt. En 
väster om Borgeby som kopplar samman de norra delarna av Bjärred med 
Borgeby samt en ny väg öster om Borgeby som ansluter mot Fjelievägen. Att 
bygga en kringled väster om Borgeby motsvarande Österleden som finns runt 
orten idag skulle gynna trafiken till och från Rutsborgsområdet och underlätta 
för skolbussar, anställda och besökande idrottsklubbar. Samma värden skulle 
en ny förbindelse mellan Österleden och Fjelievägen ge, förutom möjligheten 
att avlasta trafiken in till rondellen, ett behov som uppstår när det är köer på 
E6:an.

SUPECYKELSTRÅK

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

RESERVAT FÖR YTTRE GODSSPÅR

Lomma kommun vill att godstrafiken lyfts bort från Lommabanan. Detta 
både på grund av bullerstörning från tågen och av säkerhetsrisker vid 
järnvägskorsningar samt vid transporter av farligt gods. Ett framtida separat 
godstågsspår bör därför anläggas öster om motorvägen. Kommunen 
medfinansierar etapp 2 av utbyggnaden av Lommabanan. Detta möjliggör att 
både persontåg i halvtimmestrafik och godståg kan trafikera Lommabanan. 
Kommunens ställningstagande om ett yttre godsspår försvårar inte 
möjligheten att utnyttja dagens kapacitet för tågtrafik på Lommabanan. 
Däremot behöver mer transporter lyftas över till järnväg från väg för att klara 
framtida utmaningar för klimatet. Ett yttre godsspår skulle kunna vara en del 
av lösningen för sydvästra Skåne men även i ett större logistiksammanhang. 
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UTVECKLINGSOMRÅDE VERKSAMHETER

Kommunen önskar pröva en etablering av nya verksamhetsområden i 
närheten av Flädie by, sydväst om bron över E6. Likaså kan kommunen tänka 
sig en utveckling av verksamheter öster om Fjelie by, eventuellt med koppling 
till Nova-området i Lund. 

Öster om Lomma tätort, på området mellan E6 och Malmövägen, tänker sig 
kommunen ett nytt verksamhetsområde. Tillgängligheten från E6 är god och 
området ligger nära en tågstation och busstråket längs med kusten. Området 
kan även fungera som bullerdämpare för bostadsbebyggelse väster om 
Malmövägen. 

I Alnarpsområdet vill kommunen se en Science park för gröna näringar och ett 
Science center växa fram. Båda ska utformas som attraktiva besöksmål. Här 
ska entreprenöriella krafter samlas kring tidiga affärsidéer. 

OMVANDLING TILL BOSTADSBEBYGGELSE

Verksamhetsområdet Norr Vinstorp i Lomma föreslås omvandlas till bostäder 
på de delar där det är möjligt.

UTVECKLINGSSTRÅK GRÖNA OCH BLÅ SAMBAND

De samarbeten som finns med andra kommuner för landskapsutvecklande 
åtgärder ska utvecklas ytterligare. Åarnas åtgärdsprogram bidrar till bättre 
vattenkvalitet i vattendragen och i slutändan i Lommabukten. Ekologiska 
korridorer behöver bindas samman för såväl rekreation och biologisk 
mångfald som ökande vattenhållande förmåga i landskapet. Markeringarna 
på kartan med pilar som pekar i två riktningar symboliserar ett samband som 
sträcker sig över Lomma kommuns gränser och där samarbete behövs med 
andra aktörer. Ofta rör detta frågor som kommunen inte kan hantera på egen 
hand eller ensam har rådighet över. 

RETRÄTTVÄG NATUR, STIGANDE HAV

För att kunna upprätthålla alla naturtyper i kommunen i takt med att havet 
stiger behövs reträttvägar längre upp på land. 

FÖRDRÖJNINGSKAPACITET

Flera utredningar som gjorts visar att flera miljoner kubikmeter vatten 
behöver fördröjas i avrinningsområdet redan med dagens förhållanden och 
exploateringsgrad. Översvämningarna i anslutning till vattendragen beror i 
vissa väderlägen på ökade vattenutsläpp högre upp i vattensystemen, utanför 
kommungränsen. Detta kommer att eskalera i takt med klimatförändringen. 
Samhällsekonomiskt och hydrologiskt krävs att åtgärder genomförs i 
uppströms liggande kommuner och så nära källan som möjligt. 

UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR NATUR OCH FRILUFTSLIV

Liksom platser för bostadsutveckling, verksamheter och service finns även 
områden med särskilt värde för natur, friluftsliv och sport. Dessa kan fungera 
som gröna, rekreativa centrum som på sikt blir tydligare målpunkter genom 
en utveckling av tillgänglighet, information och upplevelsevärden.
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Öresund och Lommabukten
Den innersta delen av Lommabukten ingår i kommunens vattenområde 
och utgör 38 procent av kommunens yta. Hela havsområdet och speciellt 
strandzonen har både starka naturvårds- och friluftsintressen och utgör en 
ekologiskt känslig miljö. Delar av Lommabukten är utpekad i EU:s nätverk 
över skyddsvärd och värdefull natur som Natura 2000-område. Den norra 
delen av bukten är utpekat som riksintresse för yrkesfisket. Riksintresset för 
högexploaterad kust sträcker sig också över stora delar av Lommabukten och i 
södra delen löper farleden till Malmö oljehamn.

Bukten är ett långgrunt havsområde med maxdjup på 16 meter och en salthalt 
kring 10 promille. Stora delar av Östersjöns vatten ska någon gång passera 
Öresund, antingen som inkommande saltvatten eller som utgående bräckt 
vatten. Sedan 1932 har det varit trålningsförbud i Öresund vilket resulterat 
i att detta hav har betydligt bättre biologisk status än omkringliggande hav. 
De ålgräsinventeringar som genomförts i Lommabukten visar på en relativt 
god status och ålgräsängarna i bukten hör till de allra finaste i landet, 
om inte i världen. Kommunen har ett stort ansvar att inte riskera dessa 
värden för framtiden. Ålgräsängar är viktiga lek- och uppväxtområde för 
alla kommersiella fiskarter och är därför också mycket viktiga ur ekonomisk 
synvinkel. 

Bukten är också en mycket viktig plats året runt för födosökande fåglar 
och i perioder för flyttande, rastande och häckande fåglar. I Lommabukten 
finns förutom naturvärden och fiskenäringens intressen också stora 
friluftslivsintressen. Buktens flacka vatten gör det bland annat mycket 
attraktivt för vind- och kitesurfing. Alla dessa intressen har varit med i 
avvägningarna när kommunen tagit fram sin kustvattenplan.  

•	 Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn till ekologiska värden 
och till rekreation.

•	 Täktverksamhet i Lommabukten bör ej förekomma.
•	 Vindkraft till havs får ej förekomma.
•	 Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej 

byggas ute i vattnet.

Havsplanering enligt PBL respektive 
Havsplaneringsdirektivet 
Lomma kommun har sedan 2010 en kustvattenplan som omfattar hela 
kommunens havsområde i sin översiktsplan. Detta är i enlighet med plan- 
och bygglagens skrivning om att kommunen har skyldighet att planera allt 
sitt vatten. Kommunens planering är gjord på gedigen ekosystembaserad 
planeringsgrund där skyddet av ålgräsängarna haft högsta prioritet. Detta 
eftersom det är den bärande funktionen för hela Lommabukten och för 
havsmiljön utanför kommunens gränser. Utan friska ålgräsängar faller 
alla övriga värden som till exempel förutsättningarna för fiskenäringen 
och god vattenkvalitet. Samtidigt har en zonering gjorts för att tydliggöra 
möjligheterna för de andra intressena. Sedan förra översiktsplanen har några 
förändringar skett i kustvattenplanen. Två nya marina naturreservat har 
tillkommit i enlighet med de utpekanden som gjorts i förra planperioden. 

Havsplanering

Häger på spaning,
Lommabukten
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Övergödning och risken för olyckor till havs som medför oljeutsläpp utgör 
de främsta hoten mot havsmiljön i Öresund. Andra hot mot buktens 
naturvärden är muddring, sandtäkt och andra fysiska störningar som 
förändrar bottenförhållandena i bukten. Därför kvarstår att vindkraft inte 
ska förekomma i bukten som helhet och att täktverksamhet inte bör tillåtas, 
speciellt inte i särskilt värdefulla havsområden eller områden med höga 
naturvärden. 

Kusten är också utsatt för erosion, se vidare under kapitel ”Teknisk 
försörjning”. Hårda erosionsskydd ska inte byggas ute i vattnet. Sådana 
erosionsskydd kan förändra vattenströmmar och ändra vattenomsättningen i 
bukten. De utgör även hinder för vattensporter i bukten. Alla skyddsåtgärder 
mot erosion ska också vidtas med hänsyn till ekologiska värden och till 
rekreation. 

En utvidgning av de marina verksamhetsområdenas innehåll har 
skett från benämningen ”Områden lämpliga för blåmusselodling” till 
”Verksamhetsområde blå näringar”. Ett pilotförsök har genomförts under 
förra planperioden på det södra verksamhetsområdet där en metod som 
gör det möjligt att odla blåmusslor i ett strömmande sund tagits fram. 
Denna teknik kan användas som ett externt reningsverk för att ytterligare 
rena vattnet i Lommabukten. Samtidigt kan här nu finnas möjligheter för 
andra blå näringsverksamheter att utvecklas när beskrivningen utvidgas. 
Kustvattenplanen redovisas i sin helhet i Plankartan.

I södra delen av bukten finns en liten del av farled och riksintresse hamn med 
i kommunens kustområde. Där kan inga andra verksamheter ha företräde.

Statliga havsplaner tar form
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. 
Länsstyrelsen i Skåne har tidigare haft i uppdrag att ta fram ett fördjupat 
underlag med förslag till planering för Öresund då det i vissa delar har en mer 
komplicerad struktur, gränsdragning och underliggande regelverk än övriga 
havsvattenområden i Sverige. En viktig skillnad är att statens planområde 
sträcker sig längre in mot land eftersom den så kallade baslinjen i Öresund i 
grova drag följer strandlinjen och statens planeringsområde börjar en sjömil 
ut från denna baslinje. 

För Lomma kommuns del innebär det att statens planering i stora områden 
kommer att överlappa den kustvattenplan som redan finns i Översiktsplan 
2010. Planerna ska uppdateras vart 8:e år och i nuläget är såväl samråd 
som utställningssamråd genomförda, men planerna ännu inte fastslagna av 
regeringen. 

Havsplanerna ska ses som vägledande och att de statliga planerna kan komma 
att väga lika tungt som de kommunala planerna vid en eventuell prövning. 
Innan en sådan prövning gjorts och blivit vägledande är det svårt att veta hur 
domstolarna skulle ställa sig vid en avvägning. I havsplaneringsförordningen 
står dock att staten ska ta hänsyn till de kommunala planer som finns inom 
planområdet. 

Stora delar av förslaget i utställningssamrådet har följt länsstyrelsens 
tidigare, tillsammans med kommunerna framtagna, fördjupade underlag och 
förslag för Öresund. Förslaget till statlig planering är harmoniserat med den 
kommunala planeringen på en mer övergripande nivå.
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Mellankommunala intressen

Detta kapitel lyfter upp ett antal större frågor som är av intresse både för 
Lomma kommun men även för grannkommunerna. Kring dessa frågor är 
kommunal samordning viktigt för att utvecklingen ska bli bra.

Spårburen trafik
Den spårburna trafiken har stor betydelse för såväl person- som 
godstransporter. I december 2020 startade persontågstrafiken på 
Lommabanan med uppehåll i Lomma tätort. Kommunen har avtalat med 
Trafikverket om att i etapp 2 öppna stationer i Flädie och Alnarp. 

Kommunen ställer sig bakom den kommungemensamma utredningen om 
utbyggnad av en yttre godsbana.

Vägar
Kommunen stödjer Trafikverkets planer på ombyggnad av väg 913 mellan 
Bjärred och trafikplats Flädie till bland annat planskild passage med 
Lommabanan strax söder om Flädie by, i anslutning till kommande tågstation. 

Lomma kommun vill verka för ett omgående omkörningsförbud för 
lastbilstrafiken på väg E6 och stödjer Trafikverkets förslag på en utbyggnad till 
sex filer.

Gång-, cykel- och ridförbindelser
Att gemensamt verka för kontinuitet i gång-, cykel- och ridförbindelserna över 
kommungränserna är viktigt, i synnerhet till och från stationslägen, större 
arbetsplatser och rekreationsområden. Även rekreationsstråken, exempelvis 
Skåneleden och Sydkustleden, längs kusten är viktiga att binda samman över 
kommungränserna.

Ett exempel på det är att skapa en förbindelse över Lödde å för framför 
allt gångtrafik. En sådan övergång skulle bidra till rekreationsmöjligheter 
genom en förlängning av det lokala Strandstråket. Den skulle även bidra 
regionalt till Skåneleden som idag korsar Lödde å söder om Löddeköpinge. En 
förbindelse behöver ta särskild hänsyn till naturvärden för att undvika skada 
på riksintressena i åndalen. 

Lomma kommun vill främja cyklingen genom att skapa supercykelstråk 
för cyklister. Ett snabbcykelstråk ska finnas i nordsydlig riktning genom 
kommunen men även från Bjärred och Lomma öster ut mot Lund. 
Mellankommunal samordning är mycket viktigt i den här frågan så att inte 
kommungränser utgör slutpunkt för supercykelstråk. 

Ridvägar bör planeras i samarbete med närliggande kommuner.

Handel och service
Av såväl sociala, som ekonomiska och miljöskäl är det viktigt att det finns 
dagligvaruhandel inne i våra samhällen. Lomma kommun önskar därför 
att närliggande kommuner som har planer på externhandelsetableringar 
samråder kring detta i ett tidigt skede. 

Mellankommunala 
intressen

Utbl ick söder om
Bjärred



87

M
e

ll
a

n
ko

m
m

u
n

a
la

 in
tr

e
ss

e
n

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

L o m m a b u k t e nL o m m a b u k t e n

B j ä r r e dB j ä r r e d

L ö d d e k ö p i n g eL ö d d e k ö p i n g e

B o r g e b yB o r g e b y

L o m m aL o m m a

Å k a r pÅ k a r p

A l n a r pA l n a r p

H j ä r u pH j ä r u p

F l ä d i eF l ä d i e F j e l i eF j e l i e

M a l m öM a l m ö
A r l ö vA r l ö v

Ö n n e r u pÖ n n e r u p

Höje å

Lödde å

L i l l a  L i l l a  
L o m m aL o m m a

H a b o l j u n gH a b o l j u n g

9

8

7

365

4

2

1

10

$

Mellankommunala intressen

0 1 20,5

Kilometer

1. Fler körfält på E6
2. Reservat för yttre godsspår
3. Kraftledning
4. Utredningsområde verksamheter
5. Ny koppling över Lödde å

Kraftledningar

Reservat för yttre godsspår

Utvecklingsstråk gröna 
och blå samband

( ( (

Mellankommunala intressen

q B
q B

Regionala GC-stråk

Supercykelstråk

FördröjningskapacitetE6, eventuell utbyggnad

6. Lödde å - rekreation, naturvård och vatten
7. Höje å - rekreation, naturvård och vatten
8. Utfyllnad Malmö hamn
9. Prioriterat huvudcykelnät
10. Regionala cykelvägar Reservat för

spillvatttenledning



88

M
e

lla
n

ko
m

m
u

n
a

la
 in

tre
sse

n

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Område för verksamheter
Längs väg 16 mellan Fjelie och Lund finns ett mindre område vid 
kommungränsen med både bostäder och verksamheter. I utvecklingskartan är 
området markerat som ett framtida verksamhetsområde. Lomma och Lunds 
kommuner bör överväga att gemensamt studera detta områdes framtida 
användning.

Grön- och blåstruktur
Befintliga och utvecklingsbara grönområden och grönstråk följer inte 
kommungränserna. Den mellankommunala diskussionen för att säkerställa en 
grön infrastruktur i Skåne är därför viktig.

Kävlingeån/Löddeån och Höje å är båda viktiga natur- och rekreationsstråk i 
regionen. En samordning i frågor som berör dessa områden behöver alltid ske.

Klimatanpassning
Kommunen har låtit genomföra flera detaljerade översvämningskarteringar 
av Höje å med Önnerupsbäcken. Flera större områden norr om Lomma 
tätort kan komma att översvämmas oftare och i större utsträckning både från 
Lommabukten och på grund av höga flöden i Höje å och Önnerupsbäcken. För 
att minska påverkan från vattendragen som till stor del översvämmas till följd 
av markavvattning från åkrar eller hårdgjorda ytor högre upp i vattensystemet, 
behövs gemensamma ansträngningar för att skapa fördröjningsytor högre upp 
i systemet. Dessa bör förläggas så nära källan som möjligt och på ett sätt som 
innebär att utsläpparen i första hand tar ansvar för detta.

Vattenkvalitet, havsmiljö och havsplanering
Arbetet med åtgärder inom EU:s ramdirektiv för vatten utgår från 
avrinningsområden, som bygger på naturliga gränser i landskapet. Samtliga 
intressenter inom ett avrinningsområde måste gemensamt arbeta med att 
minska miljöpåverkan och höja vattenkvaliteten, vilket kommer att kräva 
samarbete med andra kommuner och aktörer. 

Arbetet med Öresunds vattenkvalitet innebär, utöver samarbetet med 
uppströms liggande kommuner, även samarbete mellan de svenska och 
danska kustkommunerna och en samsyn kring de internationella åtaganden 
som krävs för att nå god status på lokal nivå. På samma sätt krävs samarbete 
och samsyn kring åtgärder som kan komma att påverka havsmiljön 
grannkommuner emellan. Hit hör till exempel de utfyllnader i Malmö hamn 
som planeras av staden utan att någon nämnvärd samverkan skett med 
Lomma kommun, trots den stora påverkan detta kan komma att få på sikt.

Vindkraft
Etablering av vindkraft medför landskapspåverkan. Ur landskapsbildssynpunkt 
är det den samlade mängden och typen av verk inom ett område som är av 
intresse för helheten, oavsett på vilken sida om kommungränsen som verken 
uppförs. Det är därför viktigt att etablering av vindkraftverk i områden invid 
eller nära kommungränsen föregås av samråd med berörda grannkommuner. 
Ett gemensamt ställningstagande i gränsområden bör eftersträvas.

Kommunen föreslår grannkommunerna som en gemensam policy att samråd 
sker med berörda grannkommuner vid prövning av vindkraftverk inom fem 
kilometers avstånd från kommungränsen.
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Kraftledningar 
Genom kommunen löper ett antal kraftledningar av olika storlek. På sikt bör 
övervägas att förlägga dessa under mark. Lomma kommun ställer sig positiv 
till att pröva omläggning av ledningarna i den norra delen av kommunen så att 
dessa fortsätter in i Kävlinge rakt norrut där ledningarna från söder och öster 
strålar samman.

Spillvattenledning
VA SYD planerar att anlägga en tunnel för spillvattentransport mellan Lund 
och Malmö. Spillvattenledningen planeras ligga på cirka 30 meters djup och 
den ska installeras via borrning som utgår ifrån vertikalschakt.
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Riksintressen
I en översiktsplan ska enligt plan- och bygglagen områden av riksintresse 
enligt miljöbalken (MB) kapitel 3 och 4 redovisas. Kommunen ska också 
redogöra för sin bedömning av riksintressena och hur riksintressena ska 
tillgodoses.

Lomma kommun berörs av ett flertal riksintressen. Utöver de riksintressen 
som visas på karta finns riksintressen för försvaret i kommunen. De redovisas 
inte i översiktsplanen. Vilka områden som ska bedömas vara av riksintresse 
enligt miljöbalken avgörs av centrala myndigheter med stöd av material 
sammanställt av länsstyrelserna. Ett kommunalt intresse kan stå mot 
riksintresset. Motsättningarna redovisas då i översiktsplanen. 

En sammanställning av de riksintressen som berör Lomma kommun redovisas 
nedan med hänvisning till karta.

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. Havsplaneringen är också ett sätt för 
kommunen att säkerställa riksintressen i havet vilket också sker genom de 
avvägningar som är gjorda.

Yrkesfisket
Lommabuktens grunda vatten med ålgräsängar är viktiga uppväxtplatser 
för flera fiskarter, bland annat torsk. I förlängningen innebär det 
att Lommabukten försörjer en stor del av Öresund och möjligtvis även andra 
vatten med vuxen torsk och annan matfisk. Del av Lommabukten är utpekat 
av Fiskeriverket 2006 (FINFO 2006:1) i egenskap av viktigt rekryteringsområde 
för ål och flatfisk.

Säkerställande: Riksintresseområdets värden bärs av ålgräsängarnas fortsatta 
funktion. Området ingår i kommunens havsplanering som hänsynsområde 
där ingen exploatering eller fysisk påverkan på bottenmiljöerna får ske och 
där två nya kommunala marina naturreservat (Flädierev och Strandhusens 
revlar) bildats bland annat med syfte att säkerställa ålgräsängarnas fortsatta 
funktion. 

Naturvården
Kuststräckan Häljarp–Lomma med inland (N 51) (tidigare N 10). Beslut, 
redovisning: Naturvårdsverket, beslut 1989-02-07.

Motivering: Isälvsdelta, typiskt och välutvecklat. De representativa 
odlingslandskapen Järavallen och Löddeån-Salviken är flacka odlingsbygder 
med rikt fågelliv.

Här finns utvalt område med ängs- och naturbetesmarker, Saxåns mynning.

Detta område utgörs av sidvallsäng, öppen hagmark och havsstrandäng. Här 
återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter 
som jordtistel och sumpgentiana. Havsstrandängen är en viktig fågellokal. 
Lödde ås omgivningar utgörs av värdefull mad vid vattendrag.Naturreservatet 

Löddeåns mynning
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Säkerställande: Naturreservaten Saxåns mynning, Järavallen och Löddeåns 
mynning, och Salvikens strandängar. Ingår i nationell bevarandeplan för 
odlingslandskapet (objekt M6101, M6102, 61-63, 82-27/28/29) och i 
länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet (objekt 61- 1:1/1:2/2/85-1:5). Lundåkrabukten är CW-
område enligt Ramsarkonventionen. Natura 2000-område: Löddeåns 
mynning, Lundåkrabukten (SPA). Saxåns mynning-Järavallen (SCI).

NATURA 2000-OMRÅDEN

Inom naturvårdsarbetet i EU har man antagit två särskilda direktiv för att 
bevara den biologiska mångfalden, fågelskyddsdirektivet (79/409/EEG) och 
habitatdirektivet (92/43/EEG). 

Alla medlemsländer i EU är skyldiga att garantera god bevarandestatus för de 
arter och habitat som anges i dessa direktiv.

Ett nätverk av skyddsvärda områden för dessa arter och habitat har skapats 
i EU:s medlemsländer, så kallade Natura 2000-områden. Dessa områden 
har status som riksintressen i miljöbalken. Inom Lomma kommun finns tre 
Natura 2000-områden, varav två delvis överlappar varandra. Södra delen 
av Lommabukten är utpekat som Natura 2000-område inom både SPA, 
fågelskyddsdirektivet (benämning Lommaområdet) och habitatdirektivet 
(benämning Lommabukten). 

LOMMAOMRÅDET, SPA OMRÅDE UTPEKAT ENLIGT 
FÅGELDIREKTIVET (SE0430173)

Beslut: 2004-04

Området i Lommabukten utgör en viktig häcknings- och rastlokal för många 
fågelarter. Området består både av marina miljöer med grunda mjukbottnar 
och revlar men även av betade strandängar med lång kontinuitet. 
Bottenvegetation och bottenfauna utgör en viktig födoresurs för områdets 
fåglar, och är generellt av stort ekologiskt intresse.

Lommaområdet består av naturtyperna; Sublittorala sandbankar (1110), 
ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140), estaurier (1130), havs 
och ler- och sandsediment med glasört och andra annueller (1310), perenn 
vegetation på steniga stränder (1220), annuell vegetation på driftvallar (1210), 
salta strandängar (1330) samt fuktängar med starr (6410) på land.

LOMMABUKTEN, SCI OMRÅDE UTPEKAT ENLIGT ART- OCH 
HABITATDIREKTIVET (SE0430148)

Beslut: 2004-12

De grunda bottnarna utgör en viktiga lek- och yngelplatser för fisk. 
Strandängarna är väldigt gamla och har ett stort kulturhistoriskt värde. 
Området har en rik flora, insektsfauna och ett rikt fågelliv. 

Strandängarna i Lommabukten har brukats som betesmark sedan 
bronsåldern. I den beteskrävande och salttåliga floran finns t ex smalbladig 
käringtand, paddfot och dansk iris. Området har ett rikt fågelliv.

LÖDDEÅNS MYNNING, SPA OMRÅDE UTPEKAT ENLIGT 
FÅGELDIREKTIVET (SE0430091)

Beslut: 1996-12

Hela området består av vidsträckta flacka öppna gräsmarker och välbetade 
betesmarker utmed Lödde å men också partier med bladvass, vilka 
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tillsammans skapar förutsättningar för en varierad fågelfauna, såväl 
häckande som rastande och övervintrande arter. Den flacka topografin 
medför att strandområdena ofta svämmas över vid högvatten. Stora arealer 
är välhävdade betesmarker med värdefull och artrik vegetation. Områdets 
läge utmed Lödde å bidrar till en frisk-fuktig mark som dessutom tidvis 
översvämmas. Delar vid åmynningen saknar hävd och växer igen med vass.

De grunda bottenområdena i Lommabukten är mycket produktiva och artrika. 
Delar av mjukbottnen är vegetationsfri men här finns även områden med 
ålgräs (bandtång), som är mycket betydelsefulla för vattenmiljön och djurlivet.

Friluftsliv
HÖJE Å FRÅN GENARP TILL LOMMA (FM 14)

Beslut: 2017-10-19

Höje å rinner genom ett intensivt brukat jordbrukslandskap i en del av Skåne 
som har ett högt exploateringstryck. Även om ån bitvis är svårtillgänglig 
eftersom stränderna utgörs av åkermark är strandstråket viktigt för 
landskapsekologin och har en stor potential för friluftsliv. Ett antal nyanlagda 
våtmarker har förbättrat de biologiska värdena längs ån och delar av åfåran 
har återfått ett naturligt slingrande lopp. Dalgången karaktäriseras bitvis av 
betesmarker och odlingslandskap med mindre skogsdungar. Ån kan enkelt nås 
från de tätorter den passerar, och vissa sträckor används flitigt för rekreation 
och fritidsfiske. Vid Höje ås utlopp finns en av Skånes mest välbesökta 
stränder, Lomma beach, som med sin långgrunda sandstrand lockar ett 
mycket stort antal besökare sommartid. Habo Ljungs camping är ett välbesökt 
fritidsområde med en vacker badstrand och olika aktiviteter. Stranden är 
populär bland traktens vind- och kitesurfare. Innanför stranden ligger en 
tallskog som är ett populärt strövområde.

Höje å är farbar med kanot under hösten, vintern och våren vid högvatten. 
Längs vissa sträckor finns enklare leder och anläggningar för allmänheten, 
exempelvis det populära Höjeåstråket som löper strax söder om Lund. Här 
finns grillplatser, bänkar och utsiktsplatser, och från fågeltornet kan man se ett 
antal olika fågelarter.

Inom strandområdet finns överlag få hindrande byggnader eller anläggningar, 
men endast delar av åstranden är iordningställd för promenader och 
vandring. Potential finns således att utveckla längre sammanhängande leder 
längs ån.

I tätorterna längs ån finns service och anslutning med kollektivtrafik. 
Anläggningar för friluftslivet, exempelvis rastplatser, saknas i stor utsträckning.

Säkerställande: Områdets utveckling utanför tätorten sker i nära 
markägardialog genom Höje å vattenråd där friluftslivets möjligheter längs 
dalen är en av flera målsättningar. Inom Lomma tätort har alla naturområden 
inom riksintresset nu säkrats genom naturreservatsbildning.

Kommentar avseende områdets utbredning: Riksintresset sträcker sig in över 
ett par laga kraftvunna detaljplaner i Lomma hamn, en ändring som skett efter 
detaljplanernas antagande. Detta borde harmoniseras.

KÄVLINGEÅN FRÅN VOMBSJÖN TILL BJÄRRED (FM 09)

Beslut: 2017-05-04 

Kävlingeån, som byter namn till Lödde å närmast utloppet, är en av de 
stora åarna i Skåne och rinner genom flera kommuner innan den mynnar 
ut i Öresund. Ån har rätats ut på många ställen, men rester av den gamla 
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åfåran och så kallade korvsjöar finns kvar, och vissa delar har restaurerats. 
Inom Kävlingeå-projektet har åtgärder genomförts för att minska 
övergödningen, öka den biologiska mångfalden och förbättra tillgången till 
natur för närboende. Dalgången kring ån är tilltalande och vattnet kantas av 
betesmarker, hagmarker och mindre skogspartier.

Kävlingeån används som kanotled och här kan man paddla en sträcka på 
fem mil från Vombsjön till Öresund. Inom strandområdet finns överlag få 
hindrande byggnader eller anläggningar, och kortare delar av åstranden 
är iordningställd för promenader och vandring. Potential finns att utveckla 
längre sammanhängande leder längs ån. Vid Löddeåns mynning finns ett 
lättillgängligt fågeltorn. Fisket i Kävlingeån/Lödde å är internationellt känt och 
lockar turistande sportfiskare från hela Europa. I tätorterna längs ån finns 
service och anslutning med kollektivtrafik. Anläggningar för friluftslivet saknas 
i stor utsträckning. En förbindelse över ån med tillhörande anslutningspunkter 
behöver noggranna utredningar inför en eventuell tillståndsansökan för att 
säkerställa att övriga riksintressen inom samma geografiska område inte 
skadas.

Säkerställande: Områdets utveckling utanför tätorten sker i nära 
markägardialog genom Kävlingeåns vattenråd där friluftslivets möjligheter 
längs dalen är en av flera målsättningar. Genom att förbinda Strandstråket 
och Skåneleden och samtidigt varsamt försöka utveckla nya stråk och 
noder samt ny förbindelse över ån i anslutning till Borgeby reningsverk kan 
nya möjligheter för friluftslivet komma till stånd. Länsstyrelsen har i sitt 
granskningsyttrande tydliggjort att riksintresset för naturvården inom samma 
geografiska område är prioriterat framför riksintresset för friluftsliv och att en 
förbindelse över ån ska ta hänsyn till detta.

Kulturmiljövården
Borgeby (M 44), beslut 1997-08-18.

Alnarp (M 76), beslut 2014-01-28

Motivering Borgeby: Dalgångsbygd kring Lödde å med omgivande betes- 
och odlingslandskap med lång bosättnings- och brukningskontinuitet och 
omfattande fornlämningsmiljöer samt betydelsefulla, tätt liggande kyrkbyar 
med kyrkor av medeltida ursprung. Fornlämningsmiljöer av stort pedagogiskt 
och forskningshistoriskt intresse.

Uttryck för riksintresse: Det vidsträckta slottslandskapet med förhistorisk 
bosättningskontinuitet kring Borgebys medeltida ärkebiskopssäte, sedermera 
kungligt danskt boställe med rötter i 1300-talet. Borgeby består av en 
fyrlängad, tidigare befäst, borganläggning med 1500-tals huvudbyggnad som 
under 1700- och 1800-talen endast bitvis förändrats, en före detta slottskyrka 
från 1400-talet, det medeltida Börjes torn, hårt restaurerat vid 1800-talets 
slut av H Zettervall, trelängad ladugård från 1730-talet, omfattande 
parksystem, Borgeby kyrka av medeltida ursprung öster om slottsparken, 
prästgård från 1881 samt ett av jordbruksskiftena präglat landskap med 
utflyttade gårdar från Borgeby forna bykärna och betade strandängar. Flera 
landskapsdominerande bronsåldershögar.

Säkerställande: För själva slottet pågår arbete med att ta fram en detaljplan 
som ytterligare säkerställer de kulturhistoriska värdena och möjliggör en 
utveckling och användning anpassad till dessa. De delar som ej ingår i 
detaljplaneområdet bedöms säkerställas genom Hänsyn Landsbygd och i delar 
Respekt kustzon.
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Motivering Alnarp: Odlingslandskap i öppen slättbygd kring Burlövs kyrkby 
med av rationella brukningsmetoder och storgårdar präglat landskap 
successivt framvuxet ur en förhistorisk bosättningskontinuitet. Vid Alnarp 
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.

Uttryck för riksintresse: ”Välbevarat och arkitekturhistoriskt intressant 
institutions- och byggnadsbestånd i park- och trädgårdsmiljö med arboretum 
från 1800-talets andra hälft.

Den trelängade korsvirkesgården Gamlegården från 1600-talets kungsgård, 
Alnarps slott från 1862 av F Meldahl, ekonomibyggnader från 1860-talet av C 
H Granzow, Hovbeslagsskolan från 1876 av H Zettervall, gamla mejeriet från 
1872, Alnarps lantbruksmuseum i fornnordisk stil som flyttats till platsen från 
Baltiska utställningen i Malmö 1914, det nationalromantiska Elevenborg och 
det funktionalistiska ”Nya” mejeriet från 1930-talet och kring universitetets 
allésystem.

I det omgivande odlingslandskapet finns fornlämningsmiljöer från 
bronsåldern och utmed Öresundskusten betade strandängar med den forna 
strandlinjen tydligt avläsbar, några mindre gårds- och torpmiljöer samt en 
större trädplantering med olika trädslag.  

Säkerställande: För att Riksintresset Alnarp (M 76). ej ska påverkas negativt 
av den i planförslaget föreslagna exploateringen, arbetar kommunen 
tillsammans med KULTUREN i Lund fram krav och riktlinjer för den 
föreslagna exploateringen. En sammanfattning av värdebeskrivningen och 
gestaltningsförutsättningar återfinns senare i detta kapitel.

Kommunikationer
VÄGAR

E6 och E6.01

Beslut Vägverket 2004-11-08.

Motivering: Vägen ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN.

Säkerställande: Väg E6 är en viktig länk i det nationella såväl som det 
internationella vägnätet. Lomma kommun avser inte att vidta några 
åtgärder som påtagligt försvårar för vägen att fylla sin funktion. Förändrad 
markanvändning i riksintressets närhet kommer att genomföras med hänsyn 
till vägens funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhet med mera.

JÄRNVÄGAR

Godsstråket genom Skåne (Lommabanan).

Beslut, redovisning: Banverket: Beslut 2006-12-20.

Motivering: Godsstråket genom Skåne, som går mellan Ängelholm och 
Trelleborg, ingår som TEN-bana i det strategiska godsnätet och utgör en viktig 
länk i det internationella godstransportnätet.

Säkerställande:  En fortsatt utveckling av spårbunden trafik ligger i 
linje med inriktningen i Lommas översiktspIan. Åtgärder som påtagligt 
försvårar nyttjandet av Lommabanan föreslås inte. Eventuell förändrad 
markanvändning i riksintressets närhet kommer att genomföras med hänsyn 
till banans funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhet med mera. 
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 Det är dock ett kommunalt önskemål att godstrafiken ska lyftas bort från 
Lommabanan. Detta både på grund av bullerstörning från tågen och av 
säkerhetsrisker vid järnvägskorsningar samt vid transporter av farligt gods. 
På kartan för långsiktig utvecklingsstrategi finns därför utritat ett reservat 
för ett yttre godsspår, öster om motorvägen. Enligt Trafikverket behövs inte 
ett yttre godsspår eftersom det inte råder kapacitetsbrist på Lommabanan. 
Lomma kommun menar dock att det kan vara klokt att reservera mark då 
infrastrukturplanering måste vara mycket långsiktig och ett ökat behov av 
järnväg kan uppstå i framtiden. Övriga kommuner som reserverar mark för ett 
yttre godsspår i sina översiktsplaner är Malmö, Lund och Staffanstorp. 

SJÖFART

Farleden Malmö redd-Oljehamnen. Allmän farled, TEN-T (Trans-
EuropeanTransport Network). Farledsklass 1, farledsnummer 231. Skyddad 
höjd 75 meter, skyddat djup 16 meter. 

Beslut: Sjöfartsverket 2001-10-22

Säkerställande:  I kartan för havsplanering visas riksintresset och inga andra 
intressen inkräktar på detta.

Riksintresse för högexploaterad kust
Lomma kommun berörs i delen väster om E6 av ett större område med 
geografiska bestämmelser enligt MB 4 kap 1§ och 4§.

1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- 
och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast 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 eller av 
det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller 
hinder för anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller 
material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket. 

4 § Inom kustområdena… får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i 
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl 
får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som 
tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten 
av de stora tätortsregionerna. 

Säkerställande: Respekt kustzon pekas ut på plankartan i denna översiktsplan. 
Inom området respekt kustzon får ingen ny bostadsbebyggelse eller 
samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläggningar uppföras. 
Omvandling till bostäder av befintligt bebyggelsebestånd får inte heller 
ske. Även området utpekat som Hänsyn Landsbygd bidrar till att säkerställa 
området i de delar som är belägna längre från kusten. Fördjupning av 
identifierade värden och djupare beskrivning av hur kommunen avser att 
säkerställa riksintresset kustzon med geografiska bestämmelser finns i 
avsnittet om fördjupning av riksintresse kustzonen längre fram i det här 
kapitlet. 
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Totalförsvaret samt luftfart
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket 
miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall 
inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält samt flygflottiljer 
som kan redovisas, dels finns områden som av sekretesskäl inte kan 
redovisas. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning 
berörda av riksintresset. 

I kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. De kan utgöra flyghinder eller 
störa olika typer av kommunikationssystem. Försvarsmakten bör kontaktas i 
tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden. För civil luftfart gäller att alla 
objekt som konstverk, master, torn, pyloner, hus eller liknande som är högre 
än 20 meter över omgivande mark eller vattenytan på svenskt territorium 
eller territorialvatten skall remitteras till Luftfartsverket. För Försvarsmakten 
gäller 45 meter innanför sammanhållen bebyggelse och 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse. 

Lomma kommun berörs av det skyddsområde (MSA-yta) på 60 kilometer kring 
flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen, för Malmö-
Sturup och Ljungbyheds flygplatser. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. 

Säkerställande: Nya höga hinder, exempelvis vindkraft, inom detta MSA-
område ska alltid samrådas med berörd flygplats.
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Kommunens 
ställningstaganden angående 
aktuella riksintressen

•	 Respekt kustzon utgörs av områden som inte är detaljplanelagda och 
är belägna inom:

o 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar 
Lommabuktens erosionspåverkade

o Dessutom strandskyddets område i kommunen
o Dessutom områden som understiger tre meter över havet.

•	 I zonen som omfattas av respekt kustzon ska inga nya 
bostadsbyggnader eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga 
skyddsanläggningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya 
bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.

•	 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.

•	 Riksintresse för naturvården i området utmed Lödde å och i 
Lommabukten, säkerställs genom befintligt naturreservat och 
åtgärder enligt kommunens naturmiljöprogram.

•	 Riksintresse för friluftsliv bör anpassas till gällande detaljplaner i 
Lomma Hamn.

•	 Riksintresse för kulturmiljövård, för Borgeby och Alnarp, bör 
säkerställas genom detaljplan. 

•	 Den statliga havsplaneringen ska anpassas till kommunens 
ställningstaganden för havet.

•	 Riksintresse för högexploaterad kust ska beaktas i samband med 
utbyggnad av kommunens tätorter. Inga nya bostadsbyggnader eller 
samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläggningar får 
tillkomma inom område för respekt kustzon. Ny byggnader och ny 
bebyggelse ska förläggas inom de områden som är utpekade lämpliga 
för förtätning eller inom utpekade utbyggnadsområden.  

•	 Riksintresse för väg säkerställs genom att förändrad markanvändning 
i riksintressets närhet kommer att genomföras med hänsyn till vägens 
funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhet med mera. Några åtgärder 
som påtagligt försvårar för vägen att fylla sin funktion föreslås ej. 

•	 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. Riksintresse järnväg 
säkerställs genom att eventuell förändrad markanvändning i 
riksintressets närhet kommer att genomföras med hänsyn till banans 
funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhet med mera. Några åtgärder 
som påtagligt försvårar användningen av banan föreslås ej.

•	 I övrigt delar kommunen huvudsakligen länsstyrelsens uppfattning om 
de riksintressen som finns i kommunen. 
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Säkerställande av Riksintresse 
för Kulturmiljövården Alnarp 
(m76) 
Riksintressets värden
Befintlig bebyggelse – beskrivning

Alnarp som bebyggelsemiljö präglas av den stora bredden på byggnader 
av olika karaktär och med olika funktioner. Området är något av 
ett miniatyrsamhälle, där byggnader av slottskaraktär blandas med 
institutionsbyggnader, enklare arbetarbostäder och lantliga gårdslängor men 
även forskningsanläggningar och växthus av modern karaktär. Byggnaderna 
håller genomgående en hög arkitektonisk kvalitet.

Det äldre byggnadsbeståndet blev otillräckligt när Alnarp expanderade 
på 1960- och 1970-talet och nya institutionsbyggnader och växthus 
uppfördes norr om Alnarps park i riktning mot Lomma. Sedan 1970- talet 
har utbyggnader fortsatt främst åt nordväst med byggnader men även 
odlingsanläggningar i utkanten av campusområdet.

En stor del av de äldre institutionsbyggnaderna är uppförda i likartad stil, med 
fasader i gult tegel och höga tälttak och de sentida med gult fasadtegel men 
som lägre och flackare volymer.

De senast tillkomna byggnaderna är uppförda i material som anspelar 
på karaktärsdrag hos det äldre byggnadsbeståndet men med moderna 
inslag. Gult tegel, nu med breda tryckta fogar. Låga byggnader med platta 
tak eller pulpettak. Adderade byggnadskroppar av obehandlat grånat trä, 
mörkt trä, synliga stålbalkar samt växthus i glas. Den senaste byggnaden, 
forskningsanläggningen Biotronen, är byggd i betong med inslag av grafiskt 
mönster i fasaden, pulpettak täckt med sedum och ett stort växthus i glas.

Park och trädgårdsmiljö - beskrivning 

I söder finns den äldsta delen Alnarpsparken, en engelsk landskapspark 
med träd, gräsytor och slingrande gångar. Infogat i parken finns dels 
Sortimentsträdgårdarnas strukturerade ytor och i de norra ytterkanterna 
ligger de äldsta byggnaderna med tillhörande trädgårdar. Norrut från 
slottet finns en lång siktlinje fram till Pelousen (större gräsplan) och vidare 
norrut över fältet. I området nordöst om Sundsvägen finns byggnader 
samt dammen Plaskan, omslutna av gröna ytor och träd. Längs järnvägen i 
väster finns Alnarps Västerskog. Norra delen, norr om Växtskyddsvägen där 
utbyggnadsområdet ligger, utgörs framförallt av öppna fält avdelade med 
läplanteringar i form av trädrader eller jordvallar. Fälten i väster är ekologiskt 
omställda försöksfält, Pelousen och dess förlängning norrut i form av en 
åker, en parkeringsplats och en dunge med mer vildvuxna trädplanteringar 
av olika sorter, trädgårdslaboratoriet och dess upplagsplats samt längst i 
öster försöksfält. I norr avgränsas det aktuella Alnarpsområdet av en äldre 
ägogräns. Vissa vägar har lång kontinuitet i landskapet. Trädridåerna är unga, 
tillkomna efter 1970-talet.

Odlingslandskapet – beskrivning

Siktlinjerna från kusten är vida över det flacka öppna odlingslandskapet 
men bryts vid trädbeståndet som omger Alnarp, i norr befintlig bebyggelse 
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i Lomma samt i söder vid Arlöv och Malmö. Siluetten i landskapet utgörs 
således både av flacka fält, bebyggelse och av trädbestånd. Alnarp kan 
urskiljas som en friliggande grön ö i odlingslandskapet. Vägar och järnväg 
genomkorsar landskapet men ramar också in riksintresseområdet.

Riksintresse – värden som bedöms påverkas

Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar bedöms följande 
värden i riksintresset komma att beröras genom planförslaget i ÖP2020:

o Institutionsmiljö – arkitektoniskt högkvalitativt 
institutionsbyggnadsbestånd i artrik park och trädgårdsmiljö

o Öppen slättbygd – jordbrukslandskap med fornlämningar, 
odlingar, alléer och vägsystem, siktlinjer

Riksintresse - vad får inte skadas

Det som inte får skadas bedöms vara den framvuxna institutionsmiljön med 
byggnader, struktur, odlingsanläggningar och park från olika tidsperioder samt 
den öppna slättbygden. Med struktur avses omgivande gränser och inbördes 
ordning mellan byggnader, gröna miljöer samt siktlinjer. Med öppen slättbygd 
avses att mark inte får byggas igen, vägar eller gränser får inte kapas av, alléer 
ska bevaras och kan återplanteras. Alnarps karaktär som en grön ö i det öppna 
jordbrukslandskapet är viktig. Hantering av fornlämning ska ske i enlighet med 
Länsstyrelsen Skånes beslut.

Byggnadsminne

Sätesgården Alnarp har medeltida anor. Det stenhus, som varit huvudbyggnad 
sedan medeltiden, revs dock 1781. “Gammelgården” är en boningslänga i 
korsvirke, som kan följas tillbaka till 1600-talet. Den är idag hårt ombyggd. 
Huvudbyggnaden uppfördes sedan man beslutat att Alnarpskulle bli 
lantbruksinstitut. Den stod färdig som administrations- och skolbyggnad 1862, 
då institutet öppnade sin verksamhet. Ritningarna hade utförts av den danske 
arkitekten F. Meldahl. Stora ekonomibyggnader och en veterinärinrättning 
byggdes 1868-69 efter ritningar av C. H. Granzow. Hovbeslagsskolan med 
smedja uppfördes 1876 efter ritningar av Helgo Zetterwall. Restaurangen 
byggdes 1872 som mejeri. Det nuvarande mejeriet byggdes 1893, men 
har senare tillbyggts. Museibyggnaden flyttades till Alnarp efter det 
tjänstgjort som paviljong vid Baltiska utställningen 1914. Förutom de ovan 
nämnda byggnaderna har under 1900-talet ett stort antal institutions- och 
bostadsbyggnader uppförts och gjort Alnarp till en rik miljö.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Alnarp har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

o att anläggningen i sin helhet speglar en välbevarad och 
komplex utbildningsmiljö där flera tidsskeden är tydligt 
avläsbara.

o att stora delar av bebyggelsemiljön står som ett karaktäristiskt 
exempel för 1800-talets institutionsarkitektur.

o Parken som en ursprunglig del av institutionsanläggningen 
och med en månghundraårig historia som sträcker sig tillbaka 
till kungsgårdstiden. Till detta kommer höga hortikulturella 
värden.
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Byggnadsminne - vad får inte skadas

Värdebärande och vad som inte får skadas inom byggnadsminnet är de 
enskilda byggnaderna med det omland (i huvudsak parken) som ingår i 
skyddsområdet. Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar, 
i samrådshandling för Översiktsplan 2020, bedöms värden i byggnadsminnet 
inte direkt komma att beröras. Den nya bebyggelsen föreslås ligga utanför 
området för byggnadsminnet.

Beskrivning av det aktuella området

Följande teman inom riksintresset bedöms beröras inom utredningsområdet: 
Befintlig bebyggelse, Park och trädgårdsmiljö samt Odlingslandskapet.

Gestaltningsförutsättningar för de planerade 
förändringarna
För att lyckas med en god anpassning till befintliga värden i riksintresse för 
kulturmiljövården och byggnadsminnet bedöms betydelsefulla grundläggande 
delar för ny bebyggelse vara: täthet, skala, strukturer och material.

Gröna näringar:

o Nya byggnader ska ha låg höjd och inte förses med stora eller 
lysande skyltar.

o Området som helhet ska behålla sin småskaliga karaktär. 
SLU och befintlig anläggnings karaktär ska vara tyngdpunkt i 
området.

o Lämplig bebyggelse är mindre byggnadskroppar, det vill säga 
byggnader i storlek liknande befintliga inom området Gröna 
näringar. Byggnader ska inte vara sammanbyggda till stora 
hallar eller motsvarande. Det ska finnas möjlighet att till fots 
röra sig i mellanrum mellan byggnader och anlagda ytor.

o Högre byggnader än omkring 5 meter ska undvikas 
o Byggnader, vägar och övriga ytor ordnas i raka linjer i nord-

sydlig eller öst-västlig riktning.
o Byggnadsmaterial kan vara gult fasadtegel i kombination med 

obehandlad/grå/svart/brun träpanel, rött tegel samt glas. Ej 
vita byggnader eftersom de bedöms vara allt för märkbara i 
landskapsbilden.

o Snickerier i grönt, rött, brunt, vitt – gärna samlade i grupper/
kvartersvis.

o Ytor kan omges av träd, häckar, rabatter, kullersten.
o Övervägande del av mark ska vara grön, det vill säga icke 

hårdgjorda ytor.
o Grusade eller stensatta gångvägar.
o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.
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Bostäder:

o Byggnader och ytor anpassas och ansluts till omgivande 
struktur.

o Byggnader placeras och utformas så att de inte upplevs 
inkräkta på riksintresset avseende kulturmiljön i båda delarna; 
institutionsmiljö och öppen slättbygd, samt det som omfattas 
inom byggnadsminnet. Företrädesvis rekommenderas 
1-4 våningar. Högre bebyggelse kan prövas och bedömas 
efter helhetsintryck tillsammans med vegetation. En 
kombination av faktorer som val av vegetation, läge inom 
utvecklingsområdet, utformning av tak, fasadmaterial 
och kulör påverkar intrycket sett både från det omgivande 
odlingslandskapet och inifrån parken.

o Inom Alnarp återfinns en stor variation av byggnadstyper, 
byggnadsmaterial och kulörer. Inom utvecklingsområdet 
rekommenderas därför ingen generell byggnadstyp, generellt 
fasadmaterial eller generell färgsättning utan det är fortsatt 
viktigaste att hålla en hög arkitektonisk kvalitet och att stärka 
upplevelsen av Alnarp som plats med de kvaliteter den har 
idag. Dova färger bör dominera i områdets ytterkanter då 
det tillsammans med vegetation får bebyggelsen att träda 
tillbaka. Av samma anledning bör generellt ljusa fasadmaterial 
och i synnerhet vita byggnader undvikas på högre byggnader 
och i områdets ytterkanter. Utformningen av tak ska studeras 
noga speciellt i områdets ytterkanter för att tillsammans med 
vegetationen sett utifrån skapa intrycket av en grön ö med 
enstaka framskymtande tak. 

o Nya ytor kan omges av träd och häckar, i syfte att bevara 
Alnarp som grön ö i landskapet.

o Grönska och icke hårdgjorda ytor ska ge prägel åt området. 
Enskilda materialval, både hårdgjorda och gröna, bör göras 
för att stärka parkkaraktären. Det innebär att asfalt bör 
minimeras på gångar och parkeringsytor samt att de gröna 
miljöerna mellan bebyggelsen ska utformas med en vid palett 
av gröna element (gräsytor, odlingsytor, häckar, trädrader, 
grupper av träd osv) samt stor mångfald av arter för att 
ansluta till och utveckla park och trädgårdsmiljön även i 
Alnarps norra delar. 

o Mellan strikt rakt ordnade byggnader och ytor kan vissa 
grusade gångar vara slingrande.

o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.
o Gränsvallen i norra delen av utvecklingsområdet för bostäder 

har en lång historia som ägogräns. Bebyggelse och grönska 
bör därför endast utvecklas söder om gränsvallen för 
att framhäva gränsen och för att säkerställa att Lomma 
och Alnarp inte upplevs växa ihop. Hur nära gränsvallen 
bebyggelse kan placeras, bör bedömas tillsammans med 
hushöjder och tillkommande vegetation i nästa skede av 
planeringen.
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Fördjupning avseende 
säkerställande av riksintresse 
kustzon
Kustzonen i Lomma kommun ingår i sträckan 9.3 Västkusten mellan 
Landskrona och Malmö i skriften ”Skånes kustområden - ett nationallandskap” 
(som togs fram i kustzonsprojektet som bedrevs av Länsstyrelsen Skåne, 
Region Skåne och ett antal kustkommuner). Värdebeskrivningarna 
behöver enligt länsstyrelsen förnyas. Kommunen har tagit fram både ett 
kustzonsprogram, ett naturmiljöprogram och ett kulturmiljöprogram där det 
finns aktuella värdebeskrivningar.

Historia och kulturmiljö
Kustens kulturhistoria sträcker sig över en lång tidsperiod från förhistoria 
till nutid. Lämningar både under och ovan mark liksom jordbruksanknutna 
näringar, industriepoker, badliv, fritid och semester samt dagens samhällen 
och bostadsområden bär en lång berättelse om mänsklig aktivitet, samhällets 
utveckling och villkor i människors vardag. 

Havet har varit ett viktigt resursområde allt sedan stenåldern. Kombinationen 
av bosättningar vid kusten och inlandet gav det bästa förutsättningarna för 
att nyttja resurserna. Längs Lommas kusträcka finns ett flertal förhistoriska 
lämningar som visar på kustens betydelse. Ett tydligt karaktärsdrag för 
kustnära byar i Lomma kommun var de avlånga vångarna som sökte sig från 
bytomterna ner mot Lommabuktens strand. Den kustnära fäladsmarken 
som sträckte sig utmed hela Lommabukten utgjorde en av få större 
sammanhängande betesmarker i sydvästra Skåne. Under 1800-talet dikades 
stora arealer våtmarker och sjöar ut för att skapa ny jordbruksmark som 
kunde ge mat åt en svältande befolkning. Detta storskaliga landskapsprojekt 
ger avtryck än idag i landskapsbilden genom djupt nerskurna åar och diken.

Utefter kustzonen finns även lertag och andra lämningar efter den omfattande 
tegelindustrin och järnvägslinjen Lund-Bjärred (LBJ) var en viktig förutsättning 
för det badortsliv som utvecklats i Bjärred under 1800-talets sista årtionden. 
I Bjärred byggdes strandvillor, Bjärreds Saltsjöbads restaurang, badhotell, 
turisthotell, brunnssalong och kallbadhus. I samband med andra världskriget 
uppfördes den så kallade Per Albin-linjen, ett försvarssystem i form av 
betongvärn längs Skånes kust. 

Den ökande privatbilismen under efterkrigstiden gjorde att Bjärred förlorade 
sin karaktär av badort och växte istället som pendlingssamhälle. I slutet 
av 1930-talet avstyckades ett stort antal småtomter invid kusten norr om 
Lomma, här uppfördes en enhetlig sommarstugebebyggelse. Med bilismen 
ökade också campingen. Vidare under 1900-talet blev de flesta kustnära 
husen permanentbostäder och bebyggelseområden har brett ut sig kring de 
äldre bebyggelseområdena. 

Företeelser och anläggningar som särskilt bör uppmärksammas och värnas:

o Fornlämningar
o Betade strandängar 
o Hamn, industribebyggelse
o Hamn, bebyggelse och anläggningar kopplat till fiske
o Strukturer med långsmala tomter ner mot havet
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o Bebyggelse och anläggningar kopplade till badortsliv, 
semester och fritid (villor, fritidshus, camping med mera)

o Friliggande gårdar och strukturer i landskapet (blockformig 
rätlinjig enskiftesstruktur, trädgårdar och träd, gränser, 
märgelgravar, åkerholmar, våtmarker, markens indelning i 
fält och betesmark, vägsträckningar av olika ålder, alléer/
trädrader och pilevallar).

o Avstyckningar och nyetablering i det öppna 
jordbrukslandskapet bör hanteras restriktivt i syfte att bevara 
enskifteslandkapets struktur och siktlinjer, samt i syfte att 
orter inte byggs samman.  

o Slottsanläggningar med omgivning
o Kyrkor och kyrkogårdar, landmärken och lång kontinuitet
o Bullerskydd och klimatanpassningar (skyddsvallar) ska vidtas 

med hänsyn till kulturmiljö
o I syfte att värna kulturmiljö kan detaljplaner eller 

områdesbestämmelser upprättas längs kusten och på 
landsbygden

Värdekärnor Kustzonen
Lomma kommun har identifierat värdekärnorna inom Riksintresseområdet 
Kustzon. Dessa utgör de områden i Riksintresseområdet som har stora värden 
för turism och friluftsliv, antingen genom att de främjar turism och friluftsliv 
eller genom sin koncentration av värden inom natur- och kulturminnesvård. 
För övriga värden se även kapitlet om natur, vatten och övriga naturresurser.

Identifierade värdekärnor

POTENTIAL VÅTMARKSLÄGEN OCH UTVECKLING AV 
LANDSKAPETS HYDROLOGI

Befintliga värden: Restaurerade våtmarker och översvämningsytor i 
landskapet bidrar till nya livsutrymmen för många av kustlandskapets djur och 
växter. Samtidigt hjälper dessa ytor till med att minska klimatförändringens 
effekter och bidra till landskapsvärden såväl som rekreativa värden.

Utveckling: Genom att värna bra våtmarkslägen kan utvecklingen fortsätta för 
att minska översvämningsrisk och öka landskapsvärden genom att bidra till ett 
mer varierat och dynamiskt landskap och på detta sätt ändå bidra till att ge 
jordbruket goda produktionsmöjligheter. 

SLÄTTBYGDENS REKREATION 

(ej fullständigt redovisad i kartan)

Befintliga värden: Fullåkersbygdens naturremsor är av allra största betydelse. 
Ägogränser med buskar och träd, obrukade stråk, småbiotoper, kantzoner 
och blommande markvägar bidrar alla till landskapets ekosystemtjänster och 
värde för utblickar genom att bidra till landskapets variation.

Utveckling: Dessa befintliga ekologiska korridorer skulle kunna utvecklas, 
ibland återskapas och länkas samman. Det skulle, på vissa platser, göra 
landskapet mer tillgängligt ur rekreationssynpunkt men även ha stor 
betydelse för biologisk mångfald. Möjligheterna att anlägga designerade 
rekreationsstråk genom det öppna jordbrukslandskapet skulle kunna 
tillvaratas i den mån detta inte står i konflikt med enskilda intressen eller djur- 
och växtliv.
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LOMMABUKTEN

(redovisas i kartan som de båda marina reservaten samt Hänsynsområde – 
Bad och Friluftsliv samt Särskilt värdefullt havsområde)

Befintliga värden: Lommabuktens långgrunda och flacka vatten gör de 
innersta, östra delarna attraktiva för såväl kustens fågelliv som mindre båtar, 
kitesurfing, vindsurfing, havskajak och stand up paddle. Det finns även ett 
kustnära, småskaligt fiske.

Utveckling: i enlighet med kapitlet om havsplanering.

LÖDDESNÄS MED NATURRESERVATEN

Befintliga värden: Strandpromenaden utmed Öresund som norrut övergår 
i naturreservat Lödde åns mynning södra är ett uppskattat promenadstråk. 
Promenaden går genom naturområdet Gyllins ängar och passerar det marina 
naturreservatet Flädierev. I området finns stora naturvärden av internationellt 
intresse. Naturreservatet är utpekat som riksintresse för både naturvård och 
friluftsliv. 

Utveckling: Stråket kan länkas samman med fler stråk än idag, natur- och 
friluftslivsvärden bör delvis restaureras och dagvattendiket bör öppnas 
upp. Området bör utvecklas med fokus på både upplevelsevärden och 
naturvärden.

STRANDOMRÅDET UTMED BJÄRRED

Befintliga värden: Badplatsen i området används både av kommuninvånare 
och turister. Karaktären av bad- och friluftsliv är tydlig med viktiga 
beståndsdelar som till exempel Långa bryggan, som har ett kulturhistoriskt 
värde, kallbadhus, lekplats och grillplats. Bjärreds optimistjolleklubb har 
lokaler på stranden där det ofta pågår undervisning och segeltävlingar. Hela 
området är et mycket populärt promenadstråk året om. I anslutning till 
stråket finns anrik glasskiosk och restaurant i Kallbadhuset. Portabelt kafé är 
stationerat på stråket på helger och lov. 

Utveckling: Bevara möjligheten till bad. Ny mer tillgänglig och klimatsäkrad 
brygga kommer att uppföras på i princip samma plats som den befintliga. 
Stråket har utvecklats med nya sitt- och grillplatser. I gamla stationshuset, 
en bit bort, kommer en restaurang och näringslivshub att öppnas. Delar 
av området behöver även fortsatt saneras från invasiva arter. Området bör 
utvecklas med fokus på både upplevelsevärden och naturvärden.

SALTSJÖBADSPARKEN OCH BJÄRSUND

Befintliga värden: Området utgörs till stor del av en äldre park som anlades 
vid sekelskiftet 1900. Här finns även rester av ett gammalt tegelbruk. Området 
är mycket populärt för rekreation och rymmer ett flertal möjligheter till 
aktiviteter. I området finns äldre, vidkroniga bokar. Längs med stranden finns 
det en mer blandad vegetation. Ett naturreservat inrättades 2018 i en del av 
parken. 

Utveckling: Stora delar av parken följer upprättad skötselplan med fokus på 
trädvård och möjligheter för kontinuitet av äldre träd.

UTBLICKAR ÖNNERUPSOMRÅDET

Befintliga värden: De unika kvaliteterna i platsens förutsättningar, där mötet 
mellan åker och hav förmedlar en särskild dramatik och kvalitet. Utblickarna, 
både mot havet och mot odlingslandskapet, är viktiga värden att bevara. 
Att marken fortfarande är brukad är en förutsättning för att dessa kvaliteter 



108

R
iksin

tre
sse

n

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

har kunnat vidmakthållas. Det öppna landskapet mellan tätorterna är ett 
fortfarande aktivt jordbrukslandskap, präglat av fortlöpande produktion under 
olika former sedan urminnes tid. 

Utveckling: Säkra utblickarna, både mot havet och mot odlingslandskapet, 
genom att bevara de öppna släppen mellan bebyggelsen. 

ÖRESTADS GOLFBANA

Befintliga värden: Örestads golfklubb har en golfbana med totalt 45 hål, 
klubbhus och restaurang. Banan ligger i det öppna landskapet men gränsar till 
det mer uppvuxna Haboområdet. 

Utveckling: Kompensationsområde med förbättringskompensation. Här kan 
gemensamma utvecklingsprojekt stärka attraktiviteten och upplevelsevärdena 
för sport och friluftsliv genom att öka biologisk mångfald och andra 
landskapsvärden.

HABOLJUNG CAMPING

Befintliga värden: Haboljung camping är ett välbesökt fritidsområde med 
en vacker badstrand och olika aktiviteteter och möjlighet till camping i olika 
former. Stranden är populär bland traktens vind- och kitesurfare som har sitt 
klubbhus inom området. I anslutning till surfklubben finns också ett kafé samt 
minigolfbana, lekplats och fotbollsplan.

Utveckling: Bevara möjligheten till aktiviteter och camping. 

HABOOMRÅDET MED RESERVATEN

Befintliga värden: Större delen av Haboområdet är utpekat som riksintresse 
för friluftsliv. Här finns även natureservaten Haboljungs fure samt Haboljungs 
alkärr. I princip hela området ligger även inom landskapsbildsskydd vilket 
kräver särskild hänsyn i frågor om ljusföroreningar, byggnadshöjd, master 
och liknande anläggningar som påverkar utblickar i området. Haboområdet 
är värdefullt för rekreation och friluftsliv, det erbjuder en mängd möjligheter 
till aktiviteter exempelvis promenad, naturpedagogik, ridning, hundsport, 
scouting, motionslöpning och golf.

Utveckling: För att möta den ökade efterfrågan på idrottsytor planeras 
för en ny idrottsplats i Habo fritidsområde. Här finns även en pågående 
reservatsbildning i Kyrkfuret.

KUSTDAMMARNA

Befintliga värden: Naturreservatet består av två kustnära dammar som bildats 
efter avslutad lertäkt. Hela området är viktigt för fågellivet då det bidrar 
med skyddade platser längs med havet för rastande, övervintrande eller 
häckande fåglar. Dammarna har också stora rekreativa värden nära tätorten. 
Dammarna består av sötvatten och vattennivåerna regleras genom pumpning. 
Naturreservatet bildades 2020.

Utveckling: Här behöver delar av industrihistoriken mjukas upp och fler 
rekreativa målpunkter kan utvecklas i närområdet som ett komplement till 
sandstranden vid Lomma beach.

HÖJE Å OCH DALGÅNGEN

Befintliga värden: Höje å erbjuder delvis goda rekreationsmöjligheter, men 
är också en typisk slättbygdså som fyller en viktig funktion som refug för 
flora och fauna. Delar av ån kan användas som kanotled. Området mellan 
Slättängsdammarna och Höjeå utgörs av naturreservat Pråmlyckan. Höje 
åns dalgång är utpekad som ett viktigt område i Länsstyrelsens rapport om 
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tätortsnära natur och omfattas också av landskapsbildsskydd och strandskydd. 
Höje å och dalgången och delar av Pråmlyckan är utpekat som riksintresse för 
friluftsliv. Vattenrådet för Höje å har i 30 års tid arbetat för utvecklingen av ån 
med vattenrening, restaureringsprojekt samt utveckling för biologisk mångfald 
och friluftsliv.

Utveckling: En landskapsvårdsplan och ett åtgärdsprogram finns för hela 
ån och administreras genom vattenrådet i samverkan mellan deltagande 
kommuner där Lomma är en. En viktig ståndpunkt är fortfarande att man på 
sikt bör kunna vandra från Lomma till Häckeberga.

LOMMA NORRA BADPLATS

Befintliga värden: Lomma norra badplats är utpekat som riksintresse för 
friluftsliv. Badplatsen kallas även Lomma Beach och är en av Skånes mest 
välbesökta stränder med inbjudande bad och närhet till matställen och 
service. Folklivet längs stränderna fortsätter under varma dagar långt in på 
kvällarna. Ett nytt bostadsområde, Lomma hamn, med varierad bebyggelse 
har sedan 2006 växt fram norr om Höje å. Kajgatan, huvudstråket i Lomma 
hamn, omvandlas under sommaren till sommargågata och verksamheterna 
längs gatan flyttar ut sina serveringar på gatan. På stranden finns Foodtrucks, 
allmänna solfåtöljer och vollynät under sommaren. Det finns goda 
förutsättningar för vindsurfing, kitesurfing och Stand Up Paddleboarding. 
Området ingår i ett mycket populärt promenadstråk året om. Vegetationen 
kring sanddynerna består huvudsakligen av strandråg och vresros som hjälper 
till att binda sanden. Innanför stranden ligger Strandfuret, ett populärt 
strövområde. 

Utveckling: Bevara möjligheten till bad och vattensporter. Området 
knyts närmare centrum när de sista delarna mellan centrum och Lomma 
hamn byggs klart. Persontrafiken på Lommabanan medför större 
upptagningsområde som kan resa hållbart till Lomma beach. Området 
behöver även saneras från invasiva arter.

LOMMA HAMN

Befintliga värden: I Lomma finns en hamn för större och mindre fritidsbåtar. 
Båtlivet är främst koncentrerat till sommarhalvåret och bidrar till ett intensivt 
folkliv i hamnen. Badplatsen med T-bryggan är välbesökt och här finns kiosk, 
dusch och toaletter. Det finns även flytbrygga och en uppmärkt bana där man 
kan simma öppet vatten. Kring badplatsen breder ett grönområde ut sig med 
slingrande gångsystem och stora gräsytor. Vissa år fryser havet och dammarna 
till is och är då populära för skridskoåkning. Området ingår i ett mycket 
populärt promenadstråk året om. 

Utveckling: Planer finns på att ett mindre marint center ska växa fram. 
Centret ska omfatta både pedagogisk verksamhet och en matservering. I 
samband med klimatskyddet av Lomma centrum eftersträvas en utformning 
som tillför rekreativa värden. Persontrafiken på Lommabanan medför större 
upptagningsområde som kan resa hållbart till hamnen och T-bryggan.

SÖDRA LOMMA STRAND/ STRANDHUSEN OCH 
STRANDPARKEN

Befintliga värden: Området är kuperat med kullar som förstärker inramningen 
av rummen. Bland kullarna finns en amfiteater och en populär lekplats. Ett 
cykel- och promenadstråk löper genom hela området från norr till söder som 
även Strandstråket och Skåneleden följer. Området gränsar i delar till det 
marina naturreservatet Strandhusens revlar.
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Utveckling: Det finns goda möjligheter att utveckla området för biologisk 
mångfald och upplevelsevärden såväl som för motion, promenader och andra 
aktiviteter som passar det sjönära läget.

ALNARP

Befintliga värden: Utemiljön i Alnarp är i stora delar Allmänt tillgänglig och 
befintliga värden består av både bebyggelse och gröna värden. Befintlig 
bebyggelse håller en genomgående en hög arkitektonisk kvalitet. En stor del 
av de äldre institutionsbyggnaderna är uppförda i likartad stil, med fasader i 
gult tegel och höga tälttak och de sentida med gult fasadtegel men som lägre 
och flackare volymer. De senast tillkomna byggnaderna är uppförda i material 
som anspelar på karaktärsdrag hos det äldre byggnadsbeståndet men med 
moderna inslag. De gröna värdena byggs upp av olika parkdelar/miljöer, 
i söder finns den äldsta delen Alnarpsparken, en engelsk landskapspark 
med träd, gräsytor och slingrande gångar. Infogat i parken finns dels 
Sortimentsträdgårdarnas strukturerade ytor och i de norra ytterkanterna 
ligger de äldsta byggnaderna med tillhörande trädgårdar. Norrut från 
slottet finns en lång siktlinje fram till Pelousen (större gräsplan) och vidare 
norrut över fältet. I området nordöst om Sundsvägen finns byggnader 
samt dammen Plaskan, omslutna av gröna ytor och träd. Längs järnvägen i 
väster finns Alnarps Västerskog. Norra delen, norr om Växtskyddsvägen där 
utbyggnadsområdet ligger, utgörs framförallt av öppna fält avdelade med 
läplanteringar i form av trädrader eller jordvallar. 

Utveckling: Framgår i kapitlet Planförslag

ÖRESUNDSPARKEN/ NATURRESERVAT STRANDHUSENS 
REVLAR

Befintliga värden: Naturreservat Öresundsparken ligger söder om Lomma 
mellan stranden och Malmövägen. Naturreservatet används idag mest 
som strövområde och som en del av Strandstråket och Skåneleden. 
Närheten till havet och revlarnas värde som fågellokal är områdets största 
tillgång men även dess variation i växtlighet och struktur ger grunden till 
stort upplevelsevärde. Området gränsar till det marina naturreservatet 
Strandhusens revlar.

Utveckling: Området är under utveckling och har de senaste åren genomgått 
en del restaureringar där bland annat asfalt brutits upp, ny toalettanläggning 
byggts, ängar såtts in samt sanering av invasiva växter skett. Framöver 
kommer ytterligare anläggningar för friluftslivet att tillkomma med 
fågelgömsle och mötesplatser.

SÖDRA LOMMABUKTEN MED ALNARPS FÄLAD

Befintliga värden: Alnarps fälad består av Tågarps hed och Alnarps ängar. Det 
är naturområden med stort ekologiskt och kulturhistoriskt värde. Området 
är naturreservat med beträdnadsförbud under häckningssäsong och har 
beträdnadsförbud i vattnet året runt. Naturreservatet angränsar till det 
marina naturreservatet Strandhusens revlar. I den del av markerna som 
ligger strax norr om naturreservatet finns även en skyttebana som bryter av 
betesmarkerna.

Utveckling: Området behöver bevakas så att invasiva växter ej får fäste. 
Det krävs också omfattande insatser för att minska nedskräpningen från 
närliggande industriområden.
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Säkerställande av riksintresset genom 
Planförslaget
Respekt kustzon

Området är utpekat i Plankartan, skäl och ställningstaganden finns där.

Med anledning av att hela Lomma kommun, väster om motorvägen, ligger 
inom riksintresse kustzonen pekar kommunen ut ett omfattande område 
”Respekt kustzon” i syfte att säkerställa att riksintressets värden bevaras och 
att en långsiktigt hållbar samhällsutveckling uppnås.

Området är inte endast utpekat för att säkerställa riksintresse kustzon 
utan stödjer även tillgodoseendet av andra riksintressen såsom Friluftsliv, 
Kulturmiljö. 

Hänsynsområde Landsbygd

Området är utpekat i Plankartan, skäl och ställningstaganden finns där.

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. 

Området är inte endast utpekat för att säkerställa riksintresse kustzon utan 
även med hänsyn till andra riksintressen, Friluftsliv, Kulturmiljö samt för att 
skydda den värdefulla jordbruksmarken. I de delar av Riksintresse Kustzon 
som ej ingår i ”Respekt kustzon” bidrar Hänsynsområde Landsbygd till att 
bevara värden som har betydelse även för riksintresset.

Naturreservat

4 av de värdefulla havsområdena utgörs av marina eller till stor del marina 
naturreservat, Löddåns mynning, Flädierev, Strandhusens revlar, Södra 
Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad. Mer information finns i 
Allmänna intressen Skyddad natur
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Allmänna  
intressen
Enligt plan- och bygglagen (2 kap. 3§) krävs visad hänsyn för allmänna 
intressen i kommuners planeringsprocesser. Detta innefattar ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet och ligger som grund för att skapa en god 
miljö som ska finnas kvar under lång tid. Ekologisk hållbarhet handlar om allt 
från att bevara de naturvärden som finns i kommunen och på ett hållbart sätt 
använda sig av de naturresurser som finns. Ekonomisk hållbarhet innebär 
bland annat att skapa goda ekonomiska förutsättningar för kommunen 
och dess invånare med allt det innebär, till exempel att tillgodose att det 
finns möjligheter till arbete eller pendling till arbete i annan kommun och 
förutsättningar för lokal handel. Den sociala aspekten av hållbarhet innefattar 
goda sociala förhållanden för alla invånare i kommunen, som att kunna 
tillgodose behovet för vård, utbildning, socialt stöd och rekreation. 

Att förhålla sig till de allmänna intressena bidrar till en god och hållbar 
levnadsmiljö, inte bara för kommunens medborgare, men även för djur- 
och växtliv nu och i framtiden. Detta kapitel kommer därför gå igenom de 
allmänna intressena, bland annat kommunens naturreservat, värdefulla 
kulturmiljöer, offentlig service, infrastruktur och teknisk försörjning. Hur 
Lomma kommun planerar för bostadsbyggandet samt för näringslivsutveckling 
finns att läsa i kapitlet Planförslag. 

Naturreservatet 
Saltsjöbadsparken,
Bjärred
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Naturreservatet
Domedejla mosse,
Borgeby

Gestaltad livsmiljö
Sedan 2018 finns ett nytt nationellt mål för arkitektur, form 
och design - Politik för gestaltad livsmiljö:

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön.

Den gestaltade livsmiljön berör flera politikområden. 
Det handlar om samhällsplanering, boende, kultur och 
konstnärlig gestaltning, miljö, sociala frågor, utbildning, 
forskning, transporter, handel samt tillgänglighets- och 
konsumentpolitik. Med detta tvärsektoriella perspektiv finns 
en helhetssyn på formandet av livsmiljön, där människan 
och människans behov är utgångspunkt för hur livsmiljön ska 
utformas. Det spänner över ett stort område och inbegriper 
såväl ny bebyggelse som befintlig, såväl hus som det 
gröna och mellanrummen. Skalan innefattar både de stora 
landskapen och de små detaljerna och allt däremellan, samt 
hela processen från översiktlig planering till genomförande 
och förvaltning. Politiken fokuserar på hur arkitektur, form 
och design på olika sätt formar samhället och invånarens 
vardag. Regeringens målsättning är ett samhällsbygge som 
sätter människan i centrum, där fler ska få leva och bo i 
inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer. 

Arkitektur

Arkitektur är allt mänskligt byggande och formande av 
den fysiska miljön. I grunden handlar arkitektur om att 
definiera den fysiska miljön genom sekvenser och mönster 
av rum, baserat på relationen mellan människans behov och 
förutsättningarna på en plats. Arkitektur omfattar landskap, 
byggnader och anläggningar samt rummen inom och 
mellan dessa. Det handlar om det enskilda objektet och om 
samspelet mellan flera objekt samt helheten i städer, tätorter 
och landskap. Men arkitektur är också läran om formgivning 
av landskap, städer, byggnader och interiörer. Arkitektur är 
multidisciplinärt och består av tekniska, sociala, konstnärliga, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

Arkitektur inverkar på samhället, både konkret i utformandet 
av våra miljöer och mer subtilt i hur det formar samtidens 
attityder och människosyn. Det är en kollektiv produkt 
med stort samhällsekonomiskt värde som har stor bäring 
på människors livskvalitet. Väl gestaltade miljöer har enligt 
forskningen visat sig kunna skapa flera olika typer av värden. 
Det påverkar handels- och funktionsvärden, symbol- och 
identitetsskapande värden men även sociala, miljömässiga och 
kulturella värden. Anstränger vi oss för att skapa god kvalitet 
kan vi med arkitektur medverka till en förbättrad livsmiljö, 
både för den enskilde och för samhället i stort.
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att många av 
konkurrens- och tillväxtfrågorna är kopplade till arkitektonisk 
kvalitet i den fysiska miljön, som i sin tur bidrar till 
kommunens attraktivitet och förmåga att såväl behålla som att 
locka till sig nya invånare och företag. Ett kvalificerat arbete 
med arkitektur är också en grund för ett innovativt näringsliv 
som bidrar till styrkan i samhällsekonomin. Båda aspekterna 
har i förlängningen bäring även på regionens utveckling. 

Den bebyggelse som krävs för att hantera den pågående 
urbaniseringen och ökande befolkningen innebär stora 
förändringar av den gestaltade livsmiljön. Under en period när 
det finns ett stort behov av att kunna bygga bostäder snabbt 
och effektivt är det av stor vikt att de byggnader och miljöer 
som byggs och anläggs är hållbara och av hög arkitektonisk 
kvalitet eftersom de kommer att prägla våra miljöer under 
lång tid. 

HÅLLBARHET OCH KVALITET

Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga 
ekonomiska överväganden

Kvalitet i arkitektur, form och design handlar om att skapa 
värden, inte bara för beställaren och brukaren, utan även 
för det omgivande samhället och framtida generationer. 
Att värna om kvalitet är en ständigt närvarande utmaning 
i samhällsbygget, där många perspektiv måste samspela 
med varandra. Väl gestaltade och funktionella livsmiljöer, 
med framträdande estetiska och konstnärliga värden och 
beständiga material, ökar människors livskvalitet. 

Det som byggs och formges har inverkan på hur alla 
hållbarhetens dimensioner kan hanteras. Ett professionellt 
arbete med arkitektur stärker sammantaget förmågan att hitta 
lösningar på många av utmaningarna för att nå en hållbar 
samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. 
Gestaltningen av den byggda miljön är en fråga om jämlikhet 
i samhället. En omsorgsfull och långsiktig planering av städer 
och samhällen, både sett till den större helheten och till 
detaljerna, bidrar till att bygga ett samhälle för alla. En känsla 
av tillhörighet och stolthet över den gemensamma miljön 
skapar ett samhälle som håller ihop. 

•	 Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga 
ekonomiska överväganden

VÄRDEN TILLVARATAS OCH UTVECKLAS

Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara 
och utvecklas

Ett samhälles historia och sammanhang är i stor utsträckning 
förkroppsligat i den byggda och gestaltade miljön. 
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Kulturhistoriska värden behöver integreras och tas tillvara 
i samhällsbyggnadsprocesserna. Orternas identitet och 
historiska arv ska ligga till grund för samhällets fortsatta 
utveckling. Platsens karaktär ska tolkas och stärkas med 
medveten och omsorgsfull gestaltning med målsättningen att 
tillföra nya kvaliteter. 

Ett helhetsperspektiv på den gestaltade livsmiljön innefattar 
även förvaltning, underhåll och vård av den befintliga 
bebyggelsen. Många tidstypiska arkitektoniska detaljer och 
uttryck som tillsammans bildar staden blir inte föremål för 
bygglov, anmälan eller tillsyn. För att dessa kvaliteter ska 
uppskattas och tas tillvara krävs kunskap. Kommunen kan 
stimulera en god förvaltning genom att sprida information och 
kunskap om bebyggelsens värden till ägare. 

•	 Ny arkitektur ska förhålla sig till kulturhistorien, spegla 
vår nutid och stärka identiteten för framtiden. 

•	 Kommunens och kommundelarnas olika karaktärer 
ska tas till vara och utvecklas. 

•	 Ny arkitektur – byggnader, anläggningar och platser 
- ska omsorgsfullt integreras i befintlig miljö med 
utgångspunkt från platsens förutsättningar.

KUNSKAP OCH PÅVERKAN

Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids

Gestaltningen av livsmiljön är ett mångfacetterat 
kunskapsområde. Bredden innebär att ingen enskild aktör har 
hela bilden. Det är därför viktigt att etablera och bibehålla 
en kreativ samverkan. Det är också viktigt att det förs ett 
offentligt samtal om vad som byggs och produceras, om hur 
våra samhällen, offentliga platser och bostäder gestaltas. 

Tidig samverkan, debatt och dialog ökar förutsägbarheten 
för hur en ort utvecklas, då förutsättningar och begräsningar 
belyses tidigt och allsidigt. Genom att ta hjälp av medborgarna 
kan kommunen fånga upp viktiga frågeställningar och öka 
kvaliteten i planeringen samtidigt som man bygger tillit och 
ökar transparensen. Forskning visar att deltagande i olika 
sammanhang stärker sammanhållningen i samhället och kan 
bidra till ökad inkludering och ökat demokratiskt deltagande. 
Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet handlar om att ta 
hänsyn till människors lika värde och mänskliga rättigheter och 
är ett lagkrav. 

Barns livschanser kan förbättras av att växa upp i en god 
bebyggd miljö och på motsvarande sätt försämras av att 
växa upp i en bristfällig. Barns och ungas bästa bör komma 
i främsta rummet vid beslut om den gestaltade livsmiljön 
som rör dem. Barn har ingen naturlig arena för påverkan av 
samhällsbyggandet. Barnperspektivet behöver tydligare föras 
in i samhällsplaneringen och den gestaltade livsmiljön behöver 
utformas för, med och av barn och unga.
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•	 Kommunen ska aktivt bidra till levande dialog om god 
arkitektur och samhällsbyggnad med medborgare, 
politiker och andra samhällsaktörer.

•	 Kommunen ska aktivt bidra till kunskapsutbyte och 
utvecklat samarbete med akademi och näringsliv.

•	 Kommunen ska driva på utvecklingen och samtalet 
genom att arbeta med tillfällig arkitektur, konst, 
pilotprojekt, arkitekturtävlingar, innovationer och 
testbäddar. 

SAMARBETE OCH SAMVERKAN

Samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och 
internationellt. 

Många aktörer bär gemensamt ansvaret för den gestaltade 
livsmiljön. Det handlar bl.a. om kommuner, länsstyrelser, 
regioner, statliga myndigheter, företag och organisationer. 
Alla dessa aktörer bör eftersträva att utveckla samarbete och 
samverkan för att hantera den komplexitet som utvecklingen 
av den gestaltade livsmiljön innebär. 

Kommunerna har genom planmonopolet ansvar för den fysiska planeringen, 
men för att lyckas med uppdraget krävs en samplanering mellan bebyggelse, 
infrastruktur, kollektivtrafik och grönstruktur som griper över administrativa 
gränser. Investeringar i trafikinfrastruktur är ofta föremål för samverkan 
mellan kommun och stat, även i de fall där kommunen är huvudman. 
Samverkan rör både planering och finansiering. I lagstiftningen för den fysiska 
planeringen regleras förhållandena mellan kommunal och statlig planering så 
att god samverkan ska åstadkommas. 

En globaliserad värld innebär samarbete, utbyte och kunskap även över 
nationsgränser. Både praktiskt kunskapsutbyte om stadsbyggnadsfrågor, 
material och nya tekniska lösningar, liksom ren inspiration är av högsta 
vikt för att kommunen ska kunna driva utveckling och vara ett föredöme i 
samhällsbyggnadsfrågor. 

•	 Kommunen ska aktivt bidra till kunskapsutbyte och 
utvecklat samarbete mellan olika samhällsaktörer på 
olika nivåer.

MILJÖER FÖR ALLA 

Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla

Allmänna och offentliga platser är våra gemensamma 
vardagsrum där kvaliteten i arkitektur och stadsbyggnad 
kommer särskilt tydligt till uttryck. De är rum som alla har 
tillträde till och där alla kan träffas. Arkitektur påverkar hur 
och om människor kan mötas i staden och är därför också ett 
verktyg för att motverka segregation. En attraktiv stad har 
upplevelserika stadsrum, som gör det enkelt för medborgare 
att hitta sin plats i samhället och känna gemenskap. 
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Samhället ska ge en fullgod livsmiljö för alla människor, med 
deras olika behov och möjligheter. Om det offentliga rummet 
och våra boendemiljöer är tillgängliga och användbara 
för alla, skapas möjligheter för alla medborgare att på lika 
villkor kunna arbeta, bo, studera och delta i olika aktiviteter 
i samhället. Barns livschanser kan förbättras av att växa upp 
i en god bebyggd miljö. Barnens lek- och uppväxtmiljöer ska 
därför gestaltas med omsorg, så att de bidrar med värden som 
trygghet, grönska och upplevelseglädje. 

Utformningen av våra offentliga miljöer behöver ske i en 
process med flera olika aktörer. Målet är en rikare livsmiljö där 
alla kan delta i utformningen och som säkerställer att miljöer, 
produkter och tjänster fungerar för personer i alla åldrar och 
med olika funktionsförmågor.

•	 Allmänna miljöer ska gestaltas med hög kvalitet och 
vara tillgängliga för alla. 

KOMMUNEN ÄR FÖREDÖME

Det offentliga agerar förebildligt

Utöver att vara beslutande i frågor om fysisk planering och 
bygglov agerar kommuner i flera andra roller. Både i rollen att 
utveckla och förvalta allmän platsmark, men även som byg-
gherre, fastighetsägare, markägare, förvaltare och hyresvärd 
har kommunen ansvar för utvecklingen av den gestaltade livs-
miljön. 

Visionen om kommunens fysiska utveckling behöver vara 
levande i hela PBL-kedjan: från översiktsplan till bygglov, 
startbesked och genomförande. Kommunens aktiva roll i hela 
processen är central för att kunna säkra de långsiktigt hållbara 
arkitektoniska värdena. Kommunen bör också agera föredöm-
ligt som beställare i skapandet av offentliga miljöer, i byggande 
och förvaltning - för att utforma och förvalta livsmiljöer med 
allsidig hållbarhet och hög kvalitet. Kommunen har också ett 
särskilt ansvar att agera som förebild vid skapandet av allmän-
na platser och vid lokalisering av kommunala verksamheter. 

Offentliga aktörer kan gå före och visa framkomliga vägar för 
nytänkande. Innovationer är nödvändiga för en hållbar utveck-
ling och stärker såväl offentliga verksamheter som de företag 
som levererar varor och tjänster till verksamheten. 

•	 Kommunen ska i sina olika roller inom området 
gestaltad livsmiljö agera förebildligt och nytänkande.
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Organisation för god arkitektur

För att ta tillvara potentialen i arkitektur krävs förmåga att 
anlägga tvärsektoriella perspektiv och att se till helheten. I 
stor utsträckning handlar detta om att i dialog och kreativa 
processer hantera målkonflikter. Rätt kompetens behöver 
därför finnas generellt tillgänglig i hela PBL- kedjan, vilket 
kräver kontinuerlig tillgång på olika kompetenser i den egna 
organisationen. Stark kommunal samhällsbyggnadskompetens 
handlar inte bara om kompetens inom arkitektur, utan 
även om kompetens inom ekonomi, teknik, miljöstrategi, 
juridik och kulturmiljöfrågor med mera. Den egna interna 
kompetensen krävs för att den egna organisationen ska ha 
tillräcklig kunskap för att peka ut riktning och för att kunna 
driva utvecklingen framåt. För att behålla initiativet och 
säkra långsiktiga värden måste kommunen vara en aktiv 
processledare som koordinerar olika aktörer och kompetenser 
under hela plan- och byggprocessen. Detta förutsätter ett 
väl fungerande samarbete och ett tvärsektoriellt arbetssätt 
mellan kommunens förvaltningar och politiska nämnder.

En förutsättning för att kunna utveckla den egna 
organisationens syn på vad som är god samhällsbyggnad 
är det pågående samtalet där tankar och idéer kan bytas 
och där kompetens från olika steg, roller och professioner i 
samhällsbygget möts. Det levande samtalet är också ett sätt 
att skapa och förankra en gemensam målbild. 

•	 Kommunen ska aktivt verka för kunskapsbyggandet 
inom arkitektur internt och externt.

•	 Kommunen ska agera som förebild genom att skapa 
god arkitektur i rollen som i planerande, byggande och 
förvaltande aktör. 

•	 Värderosverktyget bör utvecklas och användas i 
alla samhällsbyggnadsprojekt oavsett skala - som 
tydliggörare, analysverktyg och katalysator för 
förbättring.

Samhällsplanering

Att skapa god arkitektur och goda livsmiljöer och komplext 
och kräver uthållighet. Med tydliga visioner och förankrade 
prioriteringar är det lättare att lyckas. Projekt som har haft 
en grundlig process i tidigt skede tenderar att generera högre 
kvalitet och bli mer lyckade. Det är därför viktigt att det finns 
utrymme att göra grundliga analyser och formulera tydliga 
visioner och strategier i de tidiga skedena. 

Översiktsplanen är ett politiskt instrument och utgör 
kommunernas strategiska plan för att styra kommunens 
långsiktiga utveckling i en hållbar riktning. Med en 
genomarbetad översiktsplan som är väl förankrad 
inom den kommunala organisationen, med tydliga mål, 
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ställningstaganden, strategier och vägval kan kommunen 
skapa handlingskraft och en gemensam vision och färdriktning 
framåt som förenar och kraftsamlar - både internt inom 
kommunen och externt mot civilsamhället och det privata. 

Kärnan i den översiktliga planeringen är att väga olika 
allmänna intressen mot varandra och ta ställning i frågor kring 
hur olika platser ska utvecklas eller bevaras. Gestaltandet i 
den övergripande skalan handlar om hur olika funktioner, 
stråk och platser rumsligt lokaliseras och kopplas samman. 
Beroende på hur de övergripande fysiska strukturerna formas 
läggs grunden för vilka värden och kvaliteter som kan uppnås 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. På den översiktliga nivån 
handlar det om att ha en balansgång mellan att inte styra 
arkitektur- och gestaltningsfrågorna för mycket då det kan 
påverka kreativiteten och utesluta goda lösningar i ett senare 
skede, men att inte heller ha för generella formuleringar som 
kan tolkas på många olika sätt. Uppföljning är en viktig del i att 
hålla dialogen levande kring arkitekturfrågorna och är också 
viktigt för att kunna utvärdera och förbättra.  Uppföljningen 
bör ske minst vart fjärde år i samband med att översiktsplanen 
ska aktualitetsförklaras. 

•	 Styrdokumenten ska så långt möjligt tas fram i 
tvärsektoriella grupper för att möjliggöra ökad kvalitet 
och förankring

Myndighetsrollen

Byggnadsnämnden är en politiskt styrd organisation, men 
i rollen av myndighetsutövare enligt PBL är verksamheten 
reglerad i enlighet med lagstiftningen. I byggnadsnämndens 
roll ligger också att se till att andra kommunala förvaltningar 
och byggprojekt följer PBL:s bestämmelser. 

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt 
en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö 
och ska enligt lagstiftningen ha minst en person med 
arkitektutbildning till sin hjälp. De skrivningar och begrepp 
som rör arkitektur och gestaltning återfinns bland de allmänna 
intressena i PBL. 

Det går inte att enbart genom detaljplaner och lagstiftning 
åstadkomma god arkitektur. Det är främst via kreativitet, 
kunskap, dialog och samförstånd som de riktigt goda 
exemplen ritas fram och genomförs. I det enskilda bygglovet 
är det mest avgörande för det arkitektoniska slutresultatet 
huruvida byggherren och byggnadsnämnden har någorlunda 
samma målbild och förstår och tillämpar lagstiftningen och 
planbestämmelser på ett likartat sätt. 
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•	 Det ska finnas god kunskap och samverkan kring 
gestaltningsfrågor och kulturmiljö i hela PBL-kedjan.  

Kommunen som markägare

Att bedriva en aktiv markpolitik är en viktig del av den 
kommunala rollen. Kommunalt markägarskap ger betydligt 
större möjligheter att kunna arbeta strategiskt med arkitektur- 
och kvalitetsfrågor och hålla samman processen från vision 
till faktiskt genomförande. Strategisk och värdeinriktad 
markanvisning av den kommunalt ägda marken är ett effektivt 
verktyg för att styra bebyggelseutvecklingen för att uppfylla 
kommunens vision, mål och program. Lomma kommun 
äger förhållandevis lite mark, vilket påverkar kommunens 
möjligheter att styra utvecklingen, och behöver därför arbeta 
för att öka markinnehavet över tid. 

•	 Kommunen ska arbeta aktivt, strategiskt och 
långsiktigt för att utöka det egna markinnehavet.

•	 Kommunen ska vara förebild vid markanvisning 
och försäljning. Hållbarhet och långsiktiga värden 
ska prioriteras framför kortsiktiga ekonomiska 
överväganden.

Kommunen som byggherre och förvaltare

Kommunen äger, förvaltar och ansvarar för gestaltningen av 
den mark som utgör allmän plats, till exempel parker, torg 
och gator. Kommunen äger och förvaltar även byggnader 
och anläggningar som skolor, bibliotek och idrottsplatser. I 
utformningen av nya miljöer och i förvaltningen av befintliga 
har kommunen möjlighet att vara en förebild.

Såväl allmänna platser som annan bebyggelse kan 
vara föremål för offentlig upphandling. Ett medvetet 
upphandlingsförfarande är grundläggande för att säkra kvalitet 
och hållbarhet och kan främja effektivitet och utveckling 
genom införande av innovationer och nya lösningar. 

De samhällsekonomiska vinsterna av god arkitektur är på lång 
sikt mycket stora men på kort sikt är de måttliga. God arkitek-
tur behöver inte vara dyrare än annan arkitektur, men goda 
material- och konstruktionsval kan innebära en högre byggko-
stnad. Kostnaderna är dock generellt initiala, och i en nuvärde-
beräkning får de stort genomslag på nettoeffekten. 

Livscykelanalyser behöver göras redan i projekteringsfasen 
eftersom man då har störst möjlighet att påverka och föreslå 
miljöförbättringar genom att jämföra olika konstruktionslösn-
ingar och materialval, men bör även användas på all befintlig 
bebyggelse för att bättre avgöra hur den bör förvaltas.
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Kommunen har bolagiserat vissa delar av sin verksamhet. Des-
sa förbund/ bolag har stor strategisk betydelse för att kunna 
förverkliga kommunens övergripande arkitektoniska vision och 
har också inflytande på kvaliteten i gestaltning av allmänna 
platser i kommunen. Genom till exempel ägardirektiv kan 
kommunen ha ett inflytande över bolagens verksamhet.

Kommunen förvaltar många byggnader av stor betydelse för 
kommuninvånarna och är även huvudman och förvaltare 
av flertalet allmänna och offentliga platser. Kommunen är 
därmed en viktigaste förvaltarna av bebyggelsen i en kom-
mun. Innan ett projekt övergår i förvaltningsfasen behöver 
det finnas utarbetade underhålls- och förvaltningsplaner, 
men även dokumentation om projektets initiala vision och 
tanke. Framgångsfaktorer kan vara att vid upphandling, inves-
teringsbeslut eller andra strategiska tillfällen ha förberett för 
efterkommande förvaltning. Genom att ta med detta som krit-
erium korrigeras även synen på projektkostnaden.

•	 Kommunens egna byggnader och offentliga rum ska 
skapas i välfungerande designprocesser, som bidrar 
till strategiska helhetslösningar, god arkitektur, ökad 
inkludering och ökat demokratiskt deltagande.

•	 Kommunen ska vara ett föredöme som beställare av 
offentliga miljöer, i byggande och i förvaltning, med 
syfte att utforma och förvalta livsmiljöer med allsidig 
hållbarhet och god arkitektur.

•	 Livscykelanalyser och underhålls- och 
förvaltningsplaner bör tas fram för såväl ny som 
befintlig bebyggelse 
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Natur, vatten och övriga 
naturresurser
Stöd i planering och tillstånd
För att underlätta planering och utveckling av kommunens natur- och 
grönområden har kommunen upprättat både ett Naturmiljöprogram, som 
i uppdaterad form antagits av kommunfullmäktige 2018, och ett Marint 
naturmiljöprogram som antagits av kommunfullmäktige 2010. Här finns 
fördjupningar av allt som nämns i detta kapitel. Båda programmen fungerar 
bland annat som planeringsunderlag och vägledning vid översiktlig planering, 
detaljplanering, bygglovshantering och annan lovgivning. 

Naturen och landskapet
För att behålla Lommas attraktionskraft och starka kvaliteter som 
boendekommun behöver skydd och utveckling av natur- och grönområden 
vara högt prioriterat. Detta bidrar också till miljömålens, Agenda 2030-målens 
uppfyllande samt Sveriges åtagande genom konventionen för biologisk 
mångfald.

LOMMABUKTEN, ÅARNA OCH DAMMARNA

Kommunen domineras av den långa kuststräcka som omfattar Lommabukten. 
Bukten utgör ett stort grundområde i Öresund som är betydelsefullt ur fiskeri- 
och marinbiologisk synvinkel. Bukten med sina sandrevlar och ålgräsängar är 
också ett viktigt område för fåglar.

Genom slättlandskapet slingrar sig åar och bäckar, på sina ställen kantade 
av våtmarker och fuktängar. Inom kommunens område finns inga sjöar. 
Däremot finns det ett flertal dammar som är kvarlevor från tegelbrukens 
tid, de utgör till viss del en ersättning för de våtmarksområden som bredde 
ut sig innan det industrialiserade jordbruket. Dammarna och våtmarkerna 
minskar näringstillförseln till åar och bäckar och i slutändan Lommabukten 
och Öresund. De utgör även viktiga livsmiljöer för växter och djur, men bidrar 
också till att minska översvämningar. 

•	 Åtgärdsprogrammen för Höje å och Kävlingeån ska fullföljas. 
•	 Å-landskapen ska utvecklas till gagn för rekreationsmöjligheter utan 

att biologiska värden påverkas negativt.

GRUNDVATTEN

Grundvattnet är en viktig naturresurs och en del i vattnets kretslopp. 
Grundvattnet bildas av nederbörd som går ner i marken och når ner till 
grundvattenzonen. I denna zon är alla hålrum, porer, i jord och/eller 
berg vattenfyllda. Grundvattnet rör sig långsamt genom jordlagren och 
berggrunden för att slutligen rinna ut i sjöar, hav och vattendrag igen. 
Grundvattnet kan vara några veckor eller flera tusen år gammalt beroende på 
uppbyggnaden och mäktigheten i grundvattenlagren. Grundvattentillgången 
i Lomma är mycket god och en av Sveriges största förekomster, 
Alnarpsströmmen, löper i stort sett under hela kommunen. Kvaliteten 
på grundvatten kan påverkas av saltvatteninträngning, jordbruk, trafik, 
exploatering och förorenade områden. 

•	 Kommunen ska verka för att Alnarpströmmen finns kvar som resurs 
för framtiden. 
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EU:S RAMDIREKTIV FÖR VATTEN

EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000. Avsikten med vattendirektivet 
är att skapa en helhetssyn på hanteringen av vattenfrågor inom EU. 
Vattenförvaltningen utgår från naturens egna gränser för vattnets flöde, 
avrinningsområden. I enlighet med vattendirektivet ska vattenförvaltningen 
ske inom avrinningsområden och i samverkan med alla berörda aktörer. För 
genomförandet av vattendirektivet svarar i Sverige fem vattenmyndigheter i 
lika många vattendistrikt. 

Lomma kommun tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt och har del i tre större 
avrinningsområden (Höje å, Kävlingeån/Löddeån och Alnarpsån). Dessa är i sin 
tur uppdelade i sammanlagt 14 stycken vattenförekomster med både yt- och 
grundvatten. Se karta ”Statusklassning vatten” i kapitel ”Miljökvalitetsnormer 
och andra miljöfaktorer”. Målsättningarna i enlighet med vattendirektivet 
för kommunen är att alla åarna och Lommabukten ska uppnå god kemisk 
och ekologisk status till år 2027 och att allt grundvatten ska bibehålla god 
kvantitativ och god kemisk status till år 2021. Efter detta påbörjas en ny 
förvaltningscykel med nya mål och åtgärder som kommunen delvis genomför i 
samverkan med vattenråden för åarna.

Kommunen har skyldighet att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppfylls och normerna ska iakttas vid all planering. Miljökvalitetsnormerna 
gäller för de 14 vattenförekomster som finns i Lomma kommun. Genom 
ett aktivt tillsynsarbete ska kommunen verka för att gällande föreskrifter 
följs och att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Om frågorna kommer i tidigt 
skede i planeringsprocessen är mycket vunnet. Kommunens medlemskap i 
vattenråd och andra vattensamarbeten för att bidra till åtgärder som minskar 
de diffusa utsläppen via dagvatten, markavvattning och annan ytavrinning 
bidrar också till att normerna så småningom kan komma att uppnås. 
Genom dessa samarbeten genomförs årligen åtgärder för våra vattendrag 
och i slutändan Lommabukten. Detta är en ständigt pågående process. 
Åtgärderna spänner från anläggande av våtmarker, översvämningsytor och 
fördröjningsdammar till stråk och friluftslivsåtgärder i anslutning till vattnen. 
På så sätt kan man se vattenrådens åtgärdsprogram som kommunens största 
landsbygdsprojekt. De har också bäring på landskapsnivå och behöver 
därför synliggöras i översiktsplanen. En annan aspekt är att åtgärderna 
också görs för förbättrad vattenkvalitet och minskad övergödning vilken i 
sin tur krävs enligt vattendirektivet. Ny exploatering får inte heller bidra 
till försämrad vattenkvalitet enligt samma lagstiftning. Fortsatt arbete 
med åtgärdsprogrammen ska fullföljas av kommunen genom internt 
arbete och genom vattenråden. Kommunens vattenarbete synliggörs på 
www.vattenatlas.se som är en karttjänst framtagen i syfte att lätt kunna 
kommunicera vattenfrågornas betydelse i planering, tillsyn och lovgivning 
samt klimatanpassning.

DET ÖPPNA LANDSKAPET

På land domineras Lomma av ett slättlandskap som är tydligt formats av 
människan sedan lång tid tillbaks. Vid havet ligger både i norr och söder 
betade strandängar med mycket lång historia. Insprängt i odlingslandskapet 
ligger våtmarker och mossar, åkerholmar och mindre trädmiljöer, gravhögar, 
märgelgravar, alléer och pilevallar. Dessa landskapselement är viktiga för 
landskapsbilden och utgör mycket viktiga livsmiljöer för växter, insekter, fåglar 
och vilt.
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JORDBRUKSMARKEN

Det öppna jordbrukslandskapet, beläget på en del av den vidsträckta 
Lundaslätten, är en fullåkersbygd och präglas av storskalig drift med stora 
sammanhängande fält och få inslag av grönytor och naturmark. Kartan 
Åkerklassning visar de olika bördighetszonerna i Lomma kommun, där 10 är 
den bördigaste jorden. Större delen av åkerjorden består av lera med mycket 
hög avkastningsförmåga; bördighetsklasserna 9+ och 10+. Detta innebär att 
en stor del av marken i Lomma kommun tillhör väldens mest produktiva. 
Odlingslandskapet i den nordvästra delen av kommunen, norr om Bjärred/
Borgeby, avviker från ovan beskrivna mönster. Här övergår leran i mer sandiga 
jordarter, och marken har följaktligen något lägre bördighet. 

•	 Eftersom jordbruksmarken är av nationellt intresse ska exploatering i 
möjligaste mån undvikas på denna mark.

TILLGÄNGLIGHET OCH ÖKAD KVALITET I NATUR- OCH 
GRÖNOMRÅDEN

Tillgängligheten till natur- och grönområden är viktig för att de ska fylla 
en funktion i människors vardag. Kommunen ska arbeta aktivt för att höja 
kvaliteten på natur- och grönområden. Hit hör även å-dalarna som ska 
utvecklas till gagn för friluftslivet utan att biologiska värden påverkas negativt. 
För att ge bättre tillgänglighet, upplevelsevärden och livsmiljöer för djur 
och växter behöver man genom olika åtgärder öka, återskapa och nyskapa 
naturvärden. 

EKOLOGISKT KÄNSLIGA OMRÅDEN

Bevarandet av biologisk mångfald kräver kunskap om hur olika biotoper och 
miljöer reagerar på störningar. Områden skiljer sig åt i sin förmåga att stå 
emot och återhämta sig från påverkan. Miljöbalken 3 kap § 3 anger att ”Mark- 
och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”. Ekologisk 
känslighet är ett begrepp som utgår från ett områdes ekologiska funktion och 
känslighet för påverkan. Påverkan som förstör den ekologiska funktionen på 
områden kan vara föroreningar som orsakar övergödning eller förgiftning, 
hydrologisk påverkan genom dikning, uppdämning eller muddring, mekanisk 
påverkan av maskiner, klimatförändring, introduktion av främmande arter 
eller slitage och störningar från friluftsliv. 

Reträttområden
Hela Lommabuktens kuststräcka och grunda bottnar är att betrakta som 
mycket känslig ur ekologisk synvinkel. Området kan definieras som ner till tre 
meters djup i bukten och upp till fyra meters höjd på land. Inom detta område 
kommer klimatförändringen att få genomslag innan år 2100. Detta sker dels 
genom havsnivåhöjningen och dels genom erosionens påverkan på kusten. 
För att säkra kommunens allra viktigaste naturtyper såsom strandängar och 
ålgräsängar krävs därför reträttområden som säkerställer att grunda vatten- 
och landområden kommer att finnas kvar. För naturlig utbredning av dessa se 
kartan ”Kompensationsområden och reträttvägar för natur”.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Begreppet ekosystemtjänster kan sammanfattas som direkta eller indirekta 
produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som 
bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Dessa tjänster genereras genom många 
olika processer i ekosystemen. Reglering av lokalklimat och vattenflöden, 
skydd mot erosion och häftiga översvämningar, nedbrytning av giftiga 
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substanser, pollinering, bevarande av genetisk information, syreproduktion, 
upptag av koldioxid, luft- och vattenrening samt underhåll av markbördighet 
är alla exempel på sådana tjänster som kan utföras i ett jordbrukslandskap 
som det som återfinns i Lomma kommun. För att upprätthålla ekosystemens 
funktioner och långsiktiga bärförmåga krävs hänsyn till såväl arters som 
individers livsmiljöer, både i vardagslandskapet och i de mer känsliga 
naturmiljöerna. 

GRÖNA STRÅK OCH EKOLOGISKA KORRIDORER

Gröna stråk och ekologiska korridorer kan beskrivas som infrastruktur av natur 
i landskapet som är sammankopplade genom bebyggelse och åker. De utgör i 
många fall en grön länk till större naturområden och underlättar både för djur 
och växter att förflytta och sprida sig mellan områden och i landskapet.

Den stora strukturomvandling som jordbrukslandskapet genomgått under 
de senaste 150 åren med utdikningar och rationaliseringar har medfört 
omfattande förändringar i landskapet. Detta har bland annat fått den 
negativa effekten att den biologiska mångfalden har minskat och därmed att 
landskapets motståndskraft mot förändringar har minskat. Fragmentering 
av livsmiljöer leder till mindre områden och ökad isolering. Arter har svårt 
att sprida sig mellan områden och risken för utdöende ökar. Om man 
istället arbetar för att öka den sammanhängande gröna infrastrukturen 
kan man med relativt små medel skapa förutsättningar för ökad biologisk 
mångfald, rekreation i landskapet och ett landskap som bidrar med fler 
ekosystemtjänster.

För att återskapa ekosystemtjänster i landskapet, utan att göra avkall 
på produktionskapaciteten i jordbruket, kan man utöka obrukade ytor i 
slättlandskapet, ytor som kan ges flera. Dessa kan utgöras av exempelvis 
våtmarker, kantzoner, buskiga bryn, bioträdor, åkerholmar, enstaka träd, 
märgelgravar, blommande vägrenar, markvägar och gröna obrukade stråk 
och ägogränser. Alla dessa bidrar till att öka den biologiska mångfalden och 
skapa utrymme för landskapets ekosystemtjänster. Genom att öka dessa 
obrukade ytor kan även produktionen i jordbruket öka genom bland annat 
ökad pollinering och en bättre reglering av landskapets vattenrenande, 
vattenhållande och vattenreglerande funktioner. Detta landskapsperspektiv 
passar även in på arbetet med skydd och bevarande av natur och biologisk 
mångfald. 

•	 Befintliga ekologiska korridorer ska värnas och nya skapas där så är 
lämpligt.

I kommunen finns idag större sammanhängande gröna stråk och ekologiska 
korridorer framför allt längs å-dalarna och delar av stranden. Många av de 
befintliga gröna stråken slutar dock antingen i en barriär som omöjliggör 
vidare förflyttning, till exempel järnväg eller motorväg, eller upphör, som i en 
åker. Minst lika viktigt som att utöka de gröna stråken är det att öka kvaliteten 
samt i möjligaste mån undanröja barriärer och att sammanlänka redan 
befintliga stråk, även över kommungränser. Vid exploatering är det viktigt 
att värna stråken och helst skapa nya där så behövs. De större barriärerna 
behöver också undanröjas när ombyggnationer sker i framtiden av exempelvis 
motorväg och järnväg och nya barriärer ska inte skapas. På så sätt kan man 
göra verkliga vinster för biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. I 
kartan ”Ekologiska korridorer samt gröna och blå strukturer” är befintliga 
barriärer, gröna stråk och ekologiska korridorer, samt förslag på tillkommande 
gröna stråk och ekologiska korridorer utpekade. 
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NATURRESURSBALANSERING OCH OMRÅDEN FÖR 
KOMPENSERING

Balanseringsprincipen är en metod som kan användas i 
exploateringsprocessen för att uppnå god hushållning med naturresurser. 
Den utgår från att alla fysiska förändringar påverkar miljön och att negativ 
påverkan ska kompenseras. Balanseringsprincipen bygger på fyra steg, där 
man i första hand undviker negativ påverkan och i andra hand minimerar 
den. Om negativ påverkan inte kan undvikas ska den kompenseras genom 
att värden och funktioner som försvinner återskapas i sitt funktionella 
sammanhang, oftast betyder det kompensation inom området. I sista 
hand ska de förlorade värdena och funktionerna ersättas på annat sätt, 
vilket oftast betyder på annan plats. Det är dock viktigt att undvika att 
kompensationsåtgärder resulterar i en mängd små områden. Kompensation 
bör samordnas från flera projekt för att skapa stora områden och helst också 
skapa högre kvalitet än de som gått förlorade. Det finns alltså ett behov av 
att ha områden utpekade för miljökompensation om den gröna kvaliteten ska 
säkras i kombination med hög utbyggnadstakt. Ett riksdagsbeslut finns om 
att senast 2018 ska alla myndighetsbeslut som påverkar ekosystemtjänster 
negativt synliggöra en förlust. 

Lomma kommun har historiskt arbetat framgångsrikt 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 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 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 dessa områden kan underskott från flera olika projekt 
kompenseras för att få större sammanhängande naturområden som i 
regel är belägna i närheten av tätorterna för att även kunna utnyttjas som 
rekreationsområden. I planförslaget pekas två sorters kompensationsområden 
ut, ”omvandlingskompensation” och ”förbättringskompensation”. 
Omvandlingskompensation är områden där markanvändningen ändras för 
att öka de ekologiska och landskapsmässiga kvalitéerna. Till exempel kan 
viss åkermark omvandlas till äng eller skogsmark och mångfunktion ska 
alltid eftersträvas. Ett exempel på mångfunktion kan vara områden för att 
hantera vatten och översvämningar som också kan kombineras med friluftsliv 
och biologisk mångfald. Dessa områden är oftast också mindre lämpliga för 
exploatering eller odling. Områden där kompensation sker genom nyskapande 
av natur ska på sikt bli naturreservat för att säkra kompensationen.

Ett annat sätt att arbeta med kompensation kan vara att utveckla områden 
som idag är gröna men har låg kvalitet på ekosystemtjänster. De kan till 
exempel vara otillgängliga för friluftslivet, ha låg biologisk mångfald eller låga 
upplevelsevärden. Då kan man arbeta med kvalitetshöjande åtgärder för att 
öka ekosystemtjänsternas kvalitet. Dessa utpekade områden betecknas som 
förbättringskompensation i kartan ”Kompensationsområden och reträttvägar 
för natur” samt i Plankartan. Områden som är skyddade på annat sätt, till 
exempel genom strandskydd eller biotopskydd kan också ofta utvecklas på ett 
positivt sätt genom åtgärder eller skötsel. Fortsatt ska miljövärdesbedömning 
ingå som en del av detaljplanearbetet, balanseringsprincipen ska tillämpas 
och kompensation kan då komma att behöva ske vid exploatering. 



132

A
llm

ä
n

n
a

  in
tre

sse
n

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

L o m m a b u k t e nL o m m a b u k t e n

B j ä r r e dB j ä r r e d

L ö d d e k ö p i n g eL ö d d e k ö p i n g e

B o r g e b yB o r g e b y

L o m m aL o m m a

Å k a r pÅ k a r p

A l n a r pA l n a r p

H j ä r u pH j ä r u p

F l ä d i eF l ä d i e F j e l i eF j e l i e

M a l m öM a l m ö
A r l ö vA r l ö v

Ö n n e r u pÖ n n e r u p

Höje å

Lödde å

L i l l a  L i l l a  
L o m m aL o m m a

H a b o l j u n gH a b o l j u n g

$

Skyddad natur

0 1 20,5

Kilometer

Strandskydd

Statligt naturreservat

Kommunalt naturreservat

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse för naturvård

Riksintresse för kulturmiljövård

Landskapsbildsskydd

Natura 2000 enl fågeldirektivet

Natura 2000 enl habitatdirektivet



133

A
ll

m
ä

n
n

a
  i

n
tr

e
ss

e
n

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

L o m m a b u k t e nL o m m a b u k t e n

B j ä r r e dB j ä r r e d

L ö d d e k ö p i n g eL ö d d e k ö p i n g e

B o r g e b yB o r g e b y

L o m m aL o m m a

Å k a r pÅ k a r p

A l n a r pA l n a r p

H j ä r u pH j ä r u p

F l ä d i eF l ä d i e F j e l i eF j e l i e

M a l m öM a l m ö
A r l ö vA r l ö v

Ö n n e r u pÖ n n e r u p

Höje å

Lödde å

L i l l a  L i l l a  
L o m m aL o m m a

H a b o l j u n gH a b o l j u n g

$

Värdefulla naturområden

0 1 20,5

Kilometer

Planerat naturreservat

Synnerligt värdefullt naturområde

Mycket värdefullt naturområde

Värdefullt naturområde



134

A
llm

ä
n

n
a

  in
tre

sse
n

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

•	 Områden för kompensation ska pekas ut i översiktsplanen. Dels för 
nyskapande av natur och dels för befintliga grön- och naturområden 
där kompensation kan ske genom kvalitetshöjning. 

•	 Miljövärdesbedömning ska ingå som en del av detaljplanearbetet. Bal-
anseringsprincipen ska tillämpas och kompensation kan då komma att 
behöva ske vid exploatering.

Skyddad natur
KONVENTIONEN OM BIOLOGISK MÅNGFALD

Konventionen om biologisk mångfald ratificerades av Sverige 1993. 
Konventionen innebär att alla måste bidra till att biologisk mångfald kan 
bevaras, att nyttjande sker på ett hållbart sätt samt att nyttan ska fördelas, 
även för kommande generationer. Till konventionen är en strategisk plan 
kopplad som omfattar 20 operativa mål. Dessa går ut på att angripa de 
bakomliggande orsakerna till förlusten av biologisk mångfald, minska de 
direkta hoten, gynna ett hållbart nyttjande, förstärka möjligheten att dra 
nytta av biologisk mångfald och ekosystemtjänsterna, samt att förstärka 
genomförandet av konventionen. Ett sätt är att skydda natur och arters 
livsmiljöer.

RIKSINTRESSEN OCH NATURA 2000-OMRÅDEN

Lommabuktens norra del är klassad som riksintresse för yrkesfisket, och 
området kring Löddeåns mynning och Kävlingeåns/Löddeåns dalgång är 
klassat som riksintresse för naturvård samt riksintresse för friluftsliv. Höje åns 
dalgång samt delar av skogsområdet och kusten mellan Lomma och Habo 
Ljung är också klassat som riksintresse för friluftslivet. Hela kommunens 
del av Lommabukten och landområdet fram till motorvägen i öster ingår i 
riksintresse för kustzonen.

Inom naturvårdsarbetet i EU har man antagit två särskilda direktiv för att 
bevara den biologiska mångfalden – fågelskyddsdirektivet (79/409/EEG) 
och habitatdirektivet (92/43/EEG). Alla medlemsländer i EU är skyldiga att 
garantera god bevarandestatus för de arter och habitat som anges i dessa 
direktiv. Ett nätverk av skyddsvärda områden för dessa arter och habitat har 
skapats i EU:s medlemsländer, områdena kallas Natura 2000-områden. Inom 
Lomma kommun finns två Natura 2000-områden (se karta ”Skyddad natur”).

STRANDSKYDD

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet vid 
våra kuster, sjöar och vattendrag och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. Strandskyddet regleras främst i Miljöbalken kapitel 7. Endast om 
särskilda skäl föreligger får dispens ges. Om sådana särskilda skäl föreligger 
ska ändå det område som ligger mellan strandlinjen och anläggningen inte 
omfattas av dispensen, detta för att säkerställa fri passage för allmänheten 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

LANDSKAPSBILDSSKYDD

Landskapsbildsskyddet infördes innan riksintressen fanns för att skydda stora 
områden från större påverkan eller förändring. Det var framför allt de visuella 
upplevelsevärdena i landskapet som man önskade skydda. Trots att begreppet 
inte finns med i nu gällande miljöbalk gäller bestämmelserna fortfarande och 
reglerar framförallt bebyggelse inom områden med landskapsbildsskydd. 
Landskapsbildsskyddet betraktas som ett skydd enligt Miljöbalken kapitel 7. 
Höje ås dalgång, norr om tätorten Lomma, omfattas av landskapsbildsskydd.
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NATURRESERVAT OCH BIOTOPSKYDD 

Miljöbalken kap 7 innehåller bestämmelser om olika former av områdesskydd. 
Nationalparker och naturreservat används för att skydda mark- eller 
vattenområden med höga naturvärden och värna om den biologiska 
mångfalden. Biotopskyddsområde är en annan form av områdesskydd där 
mindre områden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde. 
Generellt biotopskydd som alltid gäller är idag utpekat för alléer och 
trädrader, pilevallar, stenmurar, källor med omgivande våtmark i 
jordbrukslandskap, åkerholmar, odlingsrösen, småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark.

•	 Pågående naturreservatsbildningar ska fullföljas.
•	 Lomma ängar ska bli naturreservat.
•	 Oskarsfridsdammarna ska bli naturreservat.
•	 Plommonskogen ska på sikt bli naturreservat.

RÖDLISTADE ARTER OCH ARTER SOM OMFATTAS AV 
ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN

SLU Artdatabanken tar fram Sveriges nationella rödlista på uppdrag av 
Naturvårdsverket. Rödlistan är en nationell sammanställning över vilka 
arter som minskar i antal eller utbredning, och den ligger ofta till grund vid 
bedömningar av om arter bör fridlysas eller inte. 

Vissa djur och växter kan fridlysas med stöd av artskyddsförordningen. 
Alla Sveriges orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är 
fridlysta. Ytterligare växt- och djurarter kan vara fridlysta och det innebär att 
organismen och deras boplatser eller andra livsmiljöer inte får förstöras. Detta 
kan ha stor bäring på var det är lämpligt med förändrad markanvändning för 
till exempel områden för exploatering.

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HOTADE ARTER OCH KOMMUNENS 
ANSVARSARTER

För ca 200 av Sveriges hotade arter har eller kommer så kallade 
åtgärdsprogram att tas fram. Det är inte bara hotstatusen som vägts in 
vid urvalet utan även möjligheten att göra riktade åtgärder samt Sveriges 
internationella åtaganden. Lomma kommun berörs i dagsläget av ca 20 
åtgärdsprogram.

Länsstyrelsen i Skåne har pekat ut ansvarsarter för varje kommun som 
anses särskilt viktiga att främja för varje lokal nivå i länet. Lomma har tio 
ansvarsarter: strandfräne, borstriska, gulbrämad flugsvamp, rödbrun rottryffel, 
brokig strömvapenfluga, svartorange vapenfluga, stillfröjordloppa, skrattmås, 
backsvala och skäggmes.

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000-OMRÅDEN I LOMMA 
KOMMUN

Löddeåns mynning

Vid Kävlingeåns/Löddeåns utlopp till Lommabukten ligger naturreservatet 
Löddeåns mynning. Området är också Natura 2000-område inom 
fågelskyddsdirektivet. Området blev statligt naturreservat 1970 och består 
av flera beteshagar och två större sammanhängande vassområden vid 
Löddeåns mynning. De fuktiga betesängarna hyser en rik flora med många av 
de saltkrävande strandängsarterna representerade. Fågellivet i området är 
mycket rikt.
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Flädierev 

Det marina naturreservatet Flädierev sträcker sig cirka 2,5 kilometer ut i havet 
från Gyllins ängar i Bjärred, som ligger i norra delen av Lomma kommun. 
Området angränsar till det statliga reservatet Löddeåns mynning. Inom 
reservatet finns det bottnar med den hotade naturtypen ålgräsängar, som 
har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för marina 
växter och djur och fungerar också som barnkammare för bland annat torsk. 
Områdesskyddet har en potential att stärka den biologiska mångfalden och 
hindra den pågående trivialiseringen av bottenfaunan och på så vis även 
förbättra förutsättningar för fisk och fågelliv. Reservatet bildades 2018.  

Domedejla mosse

Domedejla mosse är ett litet skogs- och våtmarksområde som ligger i den 
västra delen av Borgeby. Naturtypen är unik i området med sin näringsrika 
kärrmiljö. Området är vildvuxet och har i stort sett utvecklats fritt. Det 
kommunala reservatet bildades 2001 för att skydda områdets värde 
som rekreationsområde för närboende och för att bevara botaniska och 
ornitologiska värden.

Bjärreds saltsjöbad

Naturreservatet Bjärreds saltsjöbad utgörs till stor del av en äldre park som 
anlades vid sekelskiftet 1900. Området är mycket populärt för rekreation och 
rymmer ett flertal möjligheter till aktiviteter. Det växer stora bokar i större 
delen av reservatet. Längs med stranden finns det en mer blandad vegetation. 
I området finns vidkroniga flerstammiga bokar som utgör levnadsmiljö för 
flera arter som tillexempel lavar, insekter och fladdermöss. Naturreservatet 
Bjärred saltsjöbad är ett välkänt område och dess högvuxna bokskog utgör ett 
viktigt landmärke som även minner om parkens tidigare historia. Reservatet 
bildades 2018. 

Alkärret i Haboljung

Alkärret i Haboljung ligger norr om Lomma tätort och har höga naturvärden. 
Naturreservatet innehåller en mosaikartad miljö med dungar, ängar, busksnår 
och våta partier med både öppna vattenspeglar och mer igenväxta våtmarker. 
I området finns det ett rikt växtliv och man har hittat runt 225 olika arter av 
kärlväxter. Många människor rör sig i området för att bland annat komma 
ner till stranden. Alskogen utgör även ett viktigt inslag för strandstråket som 
sträcker sig utmed kusten. Naturreservatet bildades 2015. 

Haboljungs Fure

Naturreservatet Haboljungs Fure är ett av Lomma kommuns största 
skogsområden. Trädbeståndet har inte gallrats eller skötts i någon större 
omfattning sedan 1950-talet, vilket har bidragit till att stora delar av skogen 
har träd som är ca 60 år. Det har observerat över 200 fågelarter i området, 
bland annat tre arter av hackspett. Området har höga biologiska och 
rekreativa värden. Naturreservatet bildades 2015. 

Kustdammarna

Naturreservatet består av två kustnära dammar som bildats efter avslutad 
lertäkt. Hela området är viktigt för fågellivet då det bidrar med skyddade 
platser längs med havet för rastande, övervintrande eller häckande fåglar. 
Dammarna har också av stor betydelse för rekreativa värden nära tätorten. 
Dammarna består av sötvatten och vattennivåerna regleras genom pumpning. 
Naturreservatet bildades 2020.
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Pråmlyckan

Naturreservatet Pråmlyckan är en viktig ekologisk länk mellan två andra 
av kommunens naturreservat, Slättängsdammarna och Haboljungs Fure. 
Området är ett gammalt industriområde där naturen har fått ta över, vilket 
bidragit till en speciell landskapstyp där gamla industrilämningar samsas 
med naturlig vegetation. Vegetationen är relativt ung med främst blandad 
lövskog men också halvöppna områden med hög markflora och spridda 
buskar.  Naturreservatet är en viktig tillgång till Höje ås djurliv. Pråmlyckan är 
också viktig som ett tätortsnära naturområde som används för promenad och 
fritidshusområde. Naturreservatet bildades 2019. 

Slättängsdammarna

Det kommunala naturreservatet ”Slättängsdammarna” bildades 2008 för 
att skydda och bevara ett område av stort biologiskt och kulturhistoriskt 
värde. Området domineras av dammar som är rester av gamla lertäkter. 
Runt dammarna finns en frodig träd- och buskvegetation med bland annat 
en hagtornsskog. Slättängsområdet har en rik fladdermusfauna och är ett 
viktigt område för rastande och övervintrande fåglar. Det är också ett viktigt 
tätortsnära naturområde.

Östra dammarna

Östra dammen är en vattenfylld före detta lertäkt nordost om Lomma tätort. 
Den stora dammen är sedan 1982 ett statligt naturreservat som skyddades 
i första hand för sitt rika och värdefulla fågelliv. Fiskbeståndet i den stora 
dammen är rikt. Området har både stort ornitologiskt värde och betydelse 
för faunan i övrigt samt stor betydelse som närrekreationsområde. Området 
utökades 2013 och övertogs i sin helhet av kommunen.

Strandhusens revlar 

Strandhusens revlar och dess övriga havsområde har särskilt stor betydelse 
för Lommabuktens fågelliv, i och med revlarnas sällsynt höga kvalitet och den 
omfattande angränsningen till skyddad natur i södra Lommabukten. Det finns 
även områden med ålgräsängar i naturreservatet som är viktiga livsmiljöer 
för marina växter och djur. Det marina naturreservatet har en potential att 
stärka den biologiska mångfalden och hindra den pågående trivialiseringen av 
bottenfaunan och på så vis även förbättra förutsättningar för fisk och fågelliv. 
Reservatet bildades 2018.  

Öresundsparken

Naturreservat Öresundsparken, precis söder om Lomma tätort, angränsar till 
naturreservaten Strandhusens revlar samt Södra Lommabukten med Tågarps 
hed. Naturvärdena är stora i det heterogena området som har en tydlig 
prägel av havet. Stranden har en naturlig utformning och rumsbildningen 
av öppna gräsmarker mellan dungar av buskar och träd ger det en viss 
karaktär av forna betesmarker. Den stora variationen av naturtyper gör att 
det råder en stor artrikedom av växter. Detta och det mycket rika fågellivet 
som går att observera ifrån platsen gör området mycket värdefullt för fina 
naturupplevelser och naturpedagogik. Naturreservatet bildades 2017.

Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad

Lommabuktens södra del med tillhörande strandängar är naturreservat sedan 
2008. Delar av området är också klassat som Natura 2000-område inom 
både fågelskyddsdirektivet och habitatdirektivet. Det är ett kustlandskap 
med traditionellt hävdade, havsvattenpåverkade strandängar, öppna sand- 
och stenstränder och grunda havsområden med ålgräsbestånd och revlar. 
Revlarna ute i bukten är viktiga födo- och rastplatser för fåglar.
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Andra särskilda utpekanden av värdefulla 
miljöer på land och i vatten
I Lomma kommun finns 26 områden, inklusive naturreservaten ovan, som är 
utpekade som värdefulla naturområden i kommunens naturmiljöprogram. 
Värderingen av områdena sker utifrån Lomma kommuns naturförutsättningar 
och klassificeringen kan därför skilja sig från områdesvärderingen i länets 
naturvårsprogram. Naturområdena är indelade i kategorierna: Synnerligen 
värdefulla naturområden, Mycket värdefulla naturområden och Värdefulla 
naturområden.  Bedömningen av naturområden baseras på värdet området 
utgör för biologisk mångfald och vilka ekosystemtjänster som finns på platsen.  

De skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen ska säkerställas. Hit 
hör biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden och friluftslivet 
och som idag saknar skötselplaner. Kommunen ska medverka till en 
biotoputveckling i kommunen i avsikt att skapa ett rikare och mer varierat 
biologiskt liv i såväl tätorter som det öppna odlingslandskapet, och därmed 
minska den ekologiska känsligheten. De områden på land som klassats som 
särskilt värdefulla naturområden i Naturmiljöprogrammet och ännu inte har 
någon form av skydd, men som ska få det är Augustenborg (interimistiskt 
förbud), Kyrkfuret (interimistiskt förbud), Plommonskogen (intermistiskt 
förbud), Lomma ängar och Oskarsfridsdammarna. Omvandlingen av 
Plommonskogen ska samordnas med projektet och utbyggnaden av Bjärreds 
vångar.

Länsstyrelsen i Skåne län har i sitt naturvårdsprogram pekat ut områden 
med biologiska, geologiska, odlingslandskaps- och friluftslivsmässiga värden. 
Kävlingeåns/Löddeåns dalgång, Höje ås dalgång samt strandzonen från 
Öresundsparken och söderut är utpekade som klass I-områden (särskilt 
höga naturvärden), områden kring lerdammarna, inklusive fyrkants- och 
trekantsdammen som klass II (mycket höga naturvärden). Kävlingeåns/
Löddeåns mynning är också utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten 
och Kävlingeån/Löddeån i sin helhet som regionalt särskilt värdefullt vatten av 
Länsstyrelsen i Skåne. 

Region Skånes program Grönstruktur i Skåne – strategier för en utvecklad grön 
struktur från 2012 visar bland annat en samlad bild över ekologiska strukturer 
i Skåne med syftet att visa viktiga områden för biologisk mångfald. I Lomma 
kommun finns följande ekologiska strukturer utpekade: Höjeå, Löddeån/
Kävlingån, Södra Lomma bukten och runt Alnarpsparken. För ekologiska stråk 
med utvecklingspotential finns också Löddeån/Kävlingeån. Lommabukten och 
området runt Haboljung är utpekade som grönområden och stråk med stora 
rekreations- och naturvärden. Området runt Haboljung samt Strandstråket 
längs Lommabukten är även utpekade som friluftslivsområden av regional 
betydelse. 
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Kulturmiljö
Kulturmiljön är vår livsmiljö. Den utgörs av alla byggnader, vägar, grönytor, 
spår, lämningar med mera som människan skapat genom tiderna. Kulturmiljön 
ger oss förståelse för hur människan levt och verkat samt varför städer och 
landsbygd ser ut som de gör idag. I ett läge då utbyggnadstrycket är stort är 
det extra angeläget att ha kunskap om vad som skapar bygdens, ortens eller 
områdenas karaktär och vilka värden som ska värnas i arbetet i kommunens 
fortsatta utveckling.

Lomma kommun bildades 1963 genom sammanslagning av Lomma köping 
och Flädie storkommun. Kommunen karaktäriseras av sitt läge vid havet, 
jordbrukslandskapet och kommunikationslederna som skär genom landskapet 
i nord-sydlig riktning. Historiskt sett har jordbruk och tegelindustri varit de 
mest betydelsefulla näringarna, vilket speglas i de kulturmiljöer som finns i 
kommunen. Både Lödde å och Höje å, flyter genom och har sina utlopp inom 
kommunen. 

De största tätorterna i kommunen är Lomma och Bjärred, två samhällen 
med olika karaktär och olika bakgrund. Lomma har rötter i medeltiden, 
men utvecklades främst i samband med tegel- och cementindustrin i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. Bjärreds historia är kortare och 
är kopplad till det bad- och semesterliv som etablerades på platsen kring 
sekelskiftet 1900. Fjelie och Flädie, belägna mellan Bjärred och Lund, är 
medeltida kyrkbyar som kommit att förändras i och med järnvägarnas 
dragning. I Flädie finns spåren av ett tidigare stationssamhälle kvar. Borgeby 
samhälle, norr om Bjärred, började växa fram under slutet av 1800-talet 
i samband med laga skiftet i socknen, som splittrade den gamla byn vid 
Borgeby kyrka och slott. Habo Ljung, vid kusten norr om Lomma, uppstod som 
ett sommarstugesamhälle på 1930-talet.

Värdefulla kategorier och områden
TEGLET OCH TEGELINDUSTRIN

Den betydelsefulla tegelindustrin avspeglar sig i Lommas kulturmiljöer på 
flera sätt. Industribebyggelsen är till stora delar försvunnen idag, vilket gör att 
det som finns kvar är särskilt värdefullt att bevara. Stora, sammanhängande 
områden med tegelarbetarebostäder från tiden kring sekelskiftet 1900 
finns dock bevarade i kommunen och utgör unika bebyggelsemiljöer. Vidare 
avspeglar sig teglets betydelse för Lomma i byggnadstraditionen. En stor 
del av byggnaderna i kommunen har fasader i lokalt tillverkat tegel. Det 
gula teglet är dominerande. Rött tegel, som tillverkades i Kanik, är vanligt 
främst i Bjärred. Även cementindustrin med produkten Eternit har lämnat 
spår i bebyggelsen. Detta kan ses på äldre bebyggelse eftersom Eternit förr 
användes i stor utsträckning som takmaterial.

De idag vattenfyllda lertäkterna som bland annat återfinns i norra Lomma är 
en kulturhistoriskt värdefull lämning efter tegelindustrin.

NÄRHETEN TILL HAVET

Många kulturmiljöer i Lomma har en koppling till havet, mer eller mindre 
direkt. Det var havet som under 1900-talets första hälft drog semesterfirande 
stadsbor till Bjärred och Habo Ljung, vilket kom att prägla bebyggelsen på 
dessa orter. Vid kusten och utmed Höje å finns hoddor som används och 
använts av fiskare. Bryggor och båtar kantar kusten på flera ställen. För 
arbetarna längs med Strandvägen i Lomma var fisket en viktig binäring, och 
tomterna där sträcker sig långsmala ner mot havet.

Tegelugn,
Bjersunds 
tegelbruk,
Bjärred
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SKIFTESLANDSKAPET

Den karaktäristiska blockformiga och rätlinjiga struktur som går igen i 
landskapets fastighetsstrukturer, vägnät, och markanvändning är ett arv 
från enskiftet vid 1800-talets början. Enskiftets syfte var att varje enskild 
gård skulle tilldelas sammanhängande ägor, vilket ofta medförde att gården 
flyttades ut från bytomten och placerades centralt på de nya samlade ägorna. 
På flera håll vittnar gårdar, som nu ligger omgärdade av yngre bebyggelse, om 
det tidigare landskapet. Större träd i det utpräglade jordbrukslandskapet är 
ofta spår av utflyttade gårdslägen.

Byarna som skiftades ut kom dock i de flesta fall att leva kvar då bygdens 
centrala och gemensamma funktioner samlades på eller i anslutning till 
bytomterna. Bykaraktären är här i de flesta fall tydlig än idag.

VÄGAR

Vägnätet i Lomma kommun domineras av enskiftets rätlinjiga vägar 
och 1900-talets motorvägar och trafikleder, men rester av medeltidens 
terränganpassade byvägar finns också bevarade. Vägarnas utformning och 
vägnätets struktur återspeglar det samtida samhällets ekonomi och tekniska 
nivå.

SLOTTEN ALNARP OCH BORGEBY

Lomma kommun har två slottsanläggningar som har legat länge på samma 
plats. Alnarps gods är känt sedan 1100-talet och har varit i både kyrkans och 
adelns ägo. Alnarp har bebyggts främst under 1800-1900-talen och utgör 
något av ett miniatyrsamhälle, med bostäder och institutionsbyggnader av 
genomgående hög arkitektonisk kvalitet. Under 1800-talets senare hälft 
ökade behovet av teoretiskt utbildad personal inom lantbruket och för att 
tillgodose behovet av utbildning inrättades 1858 Alnarps lantbruksinstitut. 
Alnarp är idag en del av Sveriges Lantbruksuniversitet och utemiljön med den 
stora parken är värdefull. 

Borgeby slott är strategiskt placerat, där vattenvägar och landvägar en gång 
korsades. Slottet har anor långt bakåt i tiden. Här anlade kung Harald Blåtand 
kring år 980 en så kallad ”trelleborg”, en ringborg med uppgift att vara 
administrativt och militärt centrum i området. Såväl Borgeby som Alnarp är 
förklarade som byggnadsminnen. 

BEBYGGELSE

Bebyggelse och bebyggelsemiljöer som framträder som karaktäristiska 
och värdefulla kategorier i Lomma kommun är bebyggelse på de gamla 
bytomterna, skiftesgårdar, gathus, tät arbetarbebyggelse från sekelskiftet 
1900, praktfulla villor från samma tid, byggnader med sommarstugekaraktär, 
områden av egnahemskaraktär från 1920-50-talen, lummig villastad 
med mycket grönska i gaturummet, enhetliga småhusområden från 
1950-1970-talen och nyckelbyggnader som skolor, järnvägsstationer med 
mera.

Riksintressen
Lomma kommun berörs av två områden som pekats ut som riksintressen för 
kulturmiljövården. Det ena är området kring Borgeby slott (Löddeköpinge-
Stävie-Borgeby M:K 44), det andra är området kring Alnarp (Alnarp-Burlöv 
M:K 77. Läs mer om dessa under kapitlet Riksintressen. 
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Regionala intressen
I länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne pekas för kulturmiljön 
viktiga stråk och områden ut ur ett regionalt perspektiv. Följande områden 
och stråk i Lomma kommun är utpekade som regionalt intressanta ur 
kulturmiljösynpunkt.

SKÅNELINJEN PER ALBIN-LINJEN 

Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande 
statsministern Per Albin Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera 
som en befästningslinje längs den södra kusten. Skånelinjen sträckte sig 
från Båstad till Vieryd och skulle förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar 
och trupper att nå land. Värnen i Skånelinjen var avsedda för flankerande 
eldgivning, det vill säga längs med stranden. Endast ett fåtal hade 
skjutmöjligheter ut mot vattnet. Åren 1939 och 1940 byggdes här över 
1 000 betongvärn av olika typer, de flesta genomförda av entreprenörer. 
Anordningar för närförsvar, skydd och hinder byggdes av trupperna. Det rådde 
stor tidspress, andra världskriget hade börjat och inga kostnadsbegränsningar 
rådde. Grundlinjen stod färdig hösten 1940 medan byggande och förstärkning 
av skyddsrum, taggtrådshinder och eldställningar fortsatte under hela kriget. 
Sträckan längs med Lommabukten blev inte utbyggd med permanenta värn 
eftersom man ansåg att en landstigning var osannolik vid en så långgrund del 
av kusten. 

LÖDDE Å 

Lödde ås sanka strandängar utnyttjades för bete under mycket lång tid. Det är 
av stort värde att denna hävd fortgår. Därtill finns flera anläggningar som visar 
hur vattenkraften utnyttjats för olika processer och i de flesta fall varit direkt 
avgörande för verksamhetens lokalisering. Detta gäller särskilt de vattendrivna 
kvarnarna och de tidiga industrisamhällena. Verksamheter direkt relaterade 
till Lödde å har ett särskilt värde i detta sammanhang och är av största 
betydelse för upplevelsen och förståelsen av landskapet.

BJERSUNDS TEGELBRUK

Söder om Bjärreds tätort ligger före detta Bjersunds tegelbruk från mitten 
av 1800-talet. Tegeltillverkningen har haft lång kontinuitet och betydelse i 
området på grund av lerans kvalitet och stora tillgång. Tegelbruket drevs med 
ångkraft, som kom att bli början på den industrialisering som präglade slutet 
av 1800-talet. 

Synliga spår efter tillverkningen består av en tegelugn, så kallad valvugn, 
torklada, kolkällare och bostadshus för arbetare och tegelmästare. 
Användandet av en valvugn innebar periodisk drift, det vill säga att den var 
tvungen att svalna mellan bränningarna. Bruket var i drift under cirka 30 år 
men då den moderna tekniken infördes, med nya ringugnar som kunde hållas 
i drift utan avbrott, hade bruket svårt att hävda sig i konkurrensen.

BORGEBY-LÖDDEKÖPINGE-HÖG-STÄVIE

Fornlämningar och det rika utgrävningsmaterial som finns från området 
illustrerar Lödde ås centrala roll i landskapet allt sedan stenålder. 
Strandängarna visar en landskapstyp som var vanlig i Skåne under äldre tid. 
Borgeby slott är en av de få medeltidsborgarna som inte förändrats genom 
senare seklers ombyggnader. Ekonomilängorna från 1700-talet har i princip 
bibehållit sitt ursprungliga utseende. 

Det av storgodsdrift präglade landskapet med fornlämningar, kyrkomiljö och 
bebyggelse är av stor betydelse.
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BOMHÖG-HJÄRUP-UPPÅKRA

Mellan Lomma, Åkarp och Lund utbreder sig ett flackt odlingslandskap som 
är kännetecknande för den landskapstyp som uppstod i samband med skiftet 
under 1800-talet med utflyttade gårdar omgivna av sina ägor. Ägogränser och 
vägar markeras av alléer och trädrader. Flera av gårdarna bevarar ett äldre 
byggnadsskick och har en bibehållen fyrlängad plan. Förutsättningarna för 
ett tidigt åkerbruk har här varit mycket goda. Den stora gravhögen Bomhög 
norr om Svanetorp tillhör bronsåldern. Vid utgrävningar i närheten har 
boplatslämningar och en brandgrav från yngre bronsålder påvisats.

FJELIE-LAXMANS ÅKARP

Området är beläget i nordöstra delen av Lomma kommun. Fornlämningarna, 
bland annat flera gravhögar och rester av en gånggrift, visar att trakten 
tidigt togs i anspråk. Landskapet norr om Fjelie är präglat av jordbruk där 
vidsträckta åkrar bryts i svagt markerade svackor och kullar. Utflyttningen 
av gårdar i samband med skiftet 1803-1804 medförde stora omvandlingar 
av landskapet med bland annat ett rätvinkligt vägnät och anläggande av 
alléer. Före skiftena fanns det fyra gårdar i Laxmans Åkarp och 28 i Fjelie. 
Både Fjelie och Laxmans Åkarp, där bytomterna ligger centralt placerade 
mellan vångarna, har en tydlig koppling till slättens större byar i fråga om 
markanvändning och bebyggelsens placering. De skiljer sig således från de 
övriga byarna i kommunen där byvångarna var avlånga och var placerade 
mellan bytomterna och Lommabuktens kust.

Fjelie kyrkby bevarar delvis sin långsträckta form från tiden före skiftet. 
Kyrkan, som ligger öppet i byns norra del, är en romansk anläggning från 
1100-talet med väl bibehållen medeltida karaktär. Det breda västtornet med 
emporvåning kan tyda på att kyrkan anlagts av en storman. Anläggandet 
av Nya kyrkogården 1908 visar den ökade efterfrågan på nya gravplatser. 
Enligt traditionellt mönster ligger prästgården, den nuvarande byggd 
på 1930-talet i villastil, samt skolhus i nära anslutning till kyrkan. Byns 
övriga bebyggelse består av äldre gatuhus, enstaka kvarliggande gårdar 
med moderniserade byggnader och modernare villor. Det i sen tid till 
bostad ombyggda stationshuset i byns östra del erinrar om den numera 
nedlagda badortsjärnvägen mellan Lund och Bjärred. Samtliga stationer och 
banvaktsstugor utmed linjen uppfördes i trä i gemensam stil. 

FLÄDIE

Flädie ligger mitt i ett landskap präglat av jordbruk, öster om Bjärred. Flädie 
gamla kyrka byggdes på 1100-talet men revs 1886 då man ansåg att den var 
för liten och inte kunde rymma den växande folkmängden, som berodde på 
industrialisering och förbättrad avkastning från jordbruket. Den nya kyrkan 
stod färdig 1888 och i murarna finns murrester från den medeltida kyrkan. 
Den rika tillgången på tegel hade säkert betydelse för kyrkans utformning. 
Efterfrågan på nya gravplatser speglas i utbyggnaden av kyrkogården 
1932. Järnvägslinjen Malmö-Billesholm öppnades 1886 och ett stationshus 
byggdes i Flädie 1885. Längs järnvägen anlades nya stationer kring vilka 
samhällen växte upp. Järnvägens tillkomst i Flädie bröt dock inte upp det 
gamla bebyggelsecentrumet förrän i början av 1910-talet. Järnvägen blev 
viktig för bettransporter från Flädie till Arlövs sockerbruk och i stationens 
närhet uppstod industriell verksamhet samt administrativ och servicemässig 
bebyggelse. I anslutning till stationen byggdes en lantmannahandel men också 
en smedja och ett mejeri. Vid sidan om de större gårdarna uppfördes även ett 
antal gatuhus längs byvägarna. 
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I Flädies utkant finns en fyrlängad korsvirkesgård fortfarande på ursprunglig 
plats efter enskiftet under 1800-talets första årtionden. Andra rester av äldre 
odlingsmönster är att Flädie är ett exempel på by med särskild ängsvång, som 
inte följde det tresäde som gällde för andra vångar. Möllan i Flädie är idag den 
enda kvarvarande vindmöllan i Lomma kommun. Tidigare har här funnits sju 
vindmöllor. Möllan uppfördes 1848 och byggdes med tegelfot i två våningar. 
Under 1950-talet började den drivas med elektricitet men 1972 avvecklades 
verksamheten. 

LOMMA 

Lomma ligger vid mynningen av Höje å, vilket troligen var en gynnsam 
plats under vikingatid eller tidig medeltid med möjlighet till jakt, fiske 
och transporter. Tegelkyrkan i Lomma byggdes 1871-1873 och ersatte 
en medeltida anläggning som visade sig vara för liten och otidsenlig när 
befolkningen ökade till följd av förbättrat jordbruk, industrietableringar och 
bättre levnadsförhållanden. År 1960 tillkom församlingshemmet på Skolgatan, 
ritat av Tage Møller. Kyrkogården utvidgades och förändrades under 
1900-talet. Det modernt utformade gravkapellet i gult tegel och svart skiffer, 
med fasaden mot Höje å i glas, tillkom 1964. Prästgården fungerade även som 
disponentvilla till det intilliggande AB Lomma tegelfabrik. Bredvid ligger två 
byskolor, den ena i rött tegel från 1822 och den andra i gult tegel från mitten 
av 1800-talet. Vid kyrkan finns även den fyrlängade Kommungården och ett 
ålderdomshem från 1920- eller 1930-talet.

Med järnvägens etablering 1886, Malmö-Billesholm, kom ortens centrum att 
förskjutas söder ut. Kring stationsbyggnaden uppfördes industriell verksamhet 
blandat med handel och bostäder. Arbetarebebyggelse uppfördes främst 
utmed Strandvägen men även utmed andra viktiga landsvägar. I området 
uppfördes även missionshus och epidemisjukhus från 1893. Den senare 
byggnaden har under åren används för många ändamål bland annat som 
kommunhus. Den nuvarande Vinstorpskolans äldsta delar uppfördes 1885-
1886 i gult tegel. År 1927 uppfördes ytterligare en skolbyggnad, också den 
i gult tegel. Industrin, med tegelbruken som dominerande verksamhet, var 
avgörande för Lommas utveckling under 1900-talet. Spår som vattenfyllda 
täkter men också valet av byggnadsmaterial visar detta. 

Förutom järnvägen var hamnen viktig för industrin. En utlastningslada i 
tegel från 1800-talets senare hälft är vad som finns kvar av landets första 
cementfabrik, Skånska Cementaktiebolaget. Tullvaktstugan i hamnen tillkom 
då Skånska Cementaktiebolaget höll tullaren med hus då hamnen var 
privatägd. En annan industri som var viktig för orten var Skandinaviska Eternit 
AB. Idag finns endast huvudkontorsbyggnaden kvar. Spår av eternitfabrikens 
verksamhet finns bevarad, inte minst i Lomma tätort, i många hus med 
fasader klädda i eternit eller tak belagda med eternitplattor. 

Vid industrietableringen kring sekelskiftet 1900 uppfördes Kraften, en 
transformatorstation från 1908. Byggnaden är kvadratisk med fasader i rött 
tegel. Till industrierna fanns även en stark arbetarrörelse knuten. Folkets hus 
uppfördes 1898 och kom att bli en viktig samlingsplats för arbetarna, både 
som möteslokal och som en plats för rekreation och nöje. Byggnaden byggdes 
sedan om och till flera gånger under 1900-talet. I byggnaden fanns även under 
vissa perioder biograf, servering och ölkafé. Uthuset från 1910 i kalksandsten 
användes som hönshus och svinstall men också som arrestlokal och toaletter. 
Dansrotundans nuvarande utseende är från 1930-talet. Tillbyggnaden med 
entré, garderob och toaletter gjordes 1947. 
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Runt sekelskiftet 1900 byggdes villor för välbärgade familjer, bland annat 
utmed Allégatan och på södra sidan om landsvägen till Karstorp. Både 
sommarvillor och åretruntboende skapades och storlek och stil varierade. 
Gemensamt är dock de stora tomterna. Under 1920-talet började 
uppförandet av egna hem, framför allt finns en homogen bebyggelse kring 
Storgatan. Utbyggnaden av egnahem fortsatte under 1930- och 1940-talen 
bland annat vid Linnéavägen. Intilliggande Pilängsskolan uppfördes 1952 i gult 
tegel. Villor och radhus byggdes under 1940- och 1950-talen i en rätvinklig 
stadsplan öster om järnvägen. I ytterkanten av Lomma tillkom grupphus på 
1960- och 1970-talen. I slutet av 1960-talet uppfördes även Centrumhuset, 
som skulle samla handel och andra verksamheter som tidigare låg utmed 
gamla huvudgatan Strandvägen. Det centrumhuset revs 2010 och under 
åren efter byggdes nya hus med affärslokaler i bottenvåningen och bostäder 
ovanpå. 

Allteftersom bebyggelsen i Lomma expanderat har enstaka gårdar omringats 
av senare bebyggelse. Flera av gårdarna finns dock bevarade.

Kulturmiljöprogram
Kommunen har sedan 2005 ett kommunövergripande kulturmiljöprogram. 
Här pekas värdefulla miljöer och objekt i kommunen ut, och förslag ges 
på åtgärder för att bevara dem. Kulturmiljöprogrammet är inte juridiskt 
bindande, utan fungerar som en vägledning om de kulturhistoriska värdena 
vid sammanvägningen av intressena i plan- och bygglovshantering. Det ska 
dessutom fungera som en inspiration för kommuninvånarna att ta reda 
på mer om sin kulturmiljö. Genom att en samlad bedömning gjorts av 
kommunens kulturmiljöer kan exempelvis bygglovsärenden bedömas på 
likvärdiga grunder. För fastighetsägare innebär det också en större tydlighet i 
beslutsprocessen.

Den första delen av kulturmiljöprogrammet innehåller en översikt av 
kommunens kulturhistoriska utveckling och en omfattande inventering 
av all bebyggelse i kommunen uppförd år 1960 eller tidigare. Även viss 
bebyggelse uppförd senare än 1960 finns med i inventeringen. Dessutom 
ingår ett åtgärdsprogram samt broschyrer för fastighetsägare. Alla 
delarna i programmet finns på kommunens hemsida www.lomma.se/
kulturmiljoprogram. 

•	 Kommunens kulturmiljöprogram ska vara vägledande bland annat vid 
detaljplanläggning och bygglovsprövning.

•	 Kommunen ska verka för att information om god byggnadsvård förm-
edlas, för att bidra till att byggnader och gårdsmiljöer ingår i ett vack-
ert och levande kulturlandskap.

•	 Det öppna landskapets karaktär ska bevaras. Nya byggnader och an-
dra anläggningar ska prövas restriktivt och medges endast om de kan 
anpassas till landskapets karaktär.

•	 Kulturlandskapet bör i största möjliga utsträckning bevaras och i vissa 
fall återskapas.

•	 Trädrader, alléer och småbiotoper i landskapet är skyddade miljöer 
och ska vid behov kompletteras och återplanteras. Nyplantering av 
gran bör undvikas.
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Näringsliv och högre 
utbildning
Det finns många framförallt mindre företag i Lomma kommun. 
Nyföretagandet har de senaste åren varit bland det högsta i landet. I 
genomsnitt har det startats 173 nya företag per år de fyra senaste åren. 
Merparten av kommunens företag är en- eller fåmansföretag som fördelar 
sig på ett antal olika branscher. Nio av tio företag klassas som mikroföretag 
med färre än tio anställda. Branscherna som dominerar är företags- och 
konsulttjänster samt verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik. Soloföretagen dominerar i kommunen, 65 procent av kommunens 
registrerade företag har 0 - 1 anställd. Av de större arbetsgivarna finns endast 
några få som har sitt huvudkontor i kommunen.

Med kommunens gynnsamma läge finns en stor efterfrågan på mark från 
bland annat logistikföretag och större butikskedjor, men även efterfrågan på 
lokaler är relativt stor. 

Befintliga verksamhetsområden
I Lomma kommun finns idag fyra stora verksamhetsområden; tre i Lomma 
tätort och ett i Borgeby. 

NORR VINSTORP 

På området finns runt 80 företag etablerade, däribland ett privatägt 
företagshotell. Området innehåller flera industrier med tillverkning av 
bland annat plastgranulat, medicinsk utrustning, vattenreningssystem och 
plåtindustri. Det finns ingen tillgänglig kommunalägd mark för byggnation på 
området men viss förtätning på privatägd mark är möjlig. På lång sikt anser 
kommunen att området, i de delar där det är möjligt, ska kunna omvandlas till 
bostäder. 

FÄLADSMARKEN 

Cirka 15 företag har byggt, köpt eller reserverat mark för etablering. Området 
har en profil av tillverkning och viss handel. Dominerande på området är 
Kraftringen med kraftvärmeverket och BESIKTA bilprovning. Det finns ingen 
tillgänglig mark för ytterligare byggnation på området.

NIANS VERKSAMHETSOMRÅDE 

Verksamhetsområdet ägs av fem privata fastighetsägare. De avser att uppföra 
verksamhetslokaler för lättare produktion av trycksaker, friskvård/gym, 
padelbanor, restauranger, handel, showroom och husbilsförsäljning. Av det 
ursprungliga området på 65 000 kvadratmeter blir det verksamhet på cirka 35 
000 kvadratmeter. På resterande delar har kommunen uppfört en ny förskola 
och Skanska har byggt fem flerbostadshus med hyresrätt.  

BORGEBY VERKSAMHETSOMRÅDE

Området har en intressant blandning av lättare tillverkning, service och 
handel. På området har cirka 20 företag byggt, köpt eller reserverat mark för 
etablering. All mark är såld eller reserverad.

Växtodl ing 
Biotronen SLU, 
Alnarp
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ALNARP

SLU Alnarp har cirka 450 anställda och är med det Lomma kommuns näst 
största arbetsgivare. Lantbruksuniversitetet har runt 1 200 studenter 
som utbildar sig till hortonomer, landskapsarkitekter, lantmästare, 
landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer. Flera företag är etablerade 
i Alnarpsområdet, till största delen inom till universitetet relaterade 
verksamheter men här finns även eventbolag, restaurang och juristbyrå. 

Handel och service 
BJÄRRED

Kommunen vill arbeta för en utveckling av Bjärredsstråket, som ska sträcka 
sig längs Västkustvägen från sommarkiosken till Borgeby verksamhetsområde. 
Längs sträckan behöver olika insatser göras för att skapa ett sammanhängande 
stråk. Bjärred centrum har en stark dagligvaruhandel. Centrumbyggnaden 
behöver dock göras mer inbjudande för att locka kunderna till spontanhandel 
för övriga butiker. Liksom i Lomma är utbudet på sällanköpsvaror mycket 
begränsat, lokalbrist är en orsak till det, men även närheten till stora 
köpcentra, Nova Lund och Center Syd.

Borgeby verksamhetsområde har etablerat sig med stark sällanköpshandel. 
Ytterligare verksamheter är planerade på området, vilket kommer att ha en 
blandad karaktär av handel, service och tillverkning.  

LOMMA 

För att utveckla näringslivet i Lomma tätort vill kommunen binda samman 
Lommastråket, från Centrumtorget via biblioteket till piren och från 
biblioteket till småbåtshamnen. Med ny infrastruktur och nya byggnader 
för både handel, service och boende i Lomma Hamn och Lomma centrum 
öppnas en mängd möjligheter för olika typer av verksamheter inom framför 
allt service och handel, men även upplevelser. Med det nya centrum (där 
även Lomma Hamns handel och service inkluderas) som planeras och 
byggs i Lomma kommer handelsytan att fördubblas. Ett varierat utbud med 
dagligvaruhandel, sällanköpshandel, kaféer och restauranger ger Lomma en 
attraktivitet som shopping- och upplevelseort. Målet är att invånarna ska 
kunna utföra fler av sina ärenden på hemorten istället för att behöva åka 
utanför kommunen.  

Besöksnäring
Det finns en god potential att utveckla Lomma kommun som destination och 
att stärka besöksnäringen. Lomma kommun har ett fördelaktigt läge vid havet, 
lättillgängliga naturområden och närhet till storstäderna i regionen. Ett antal 
besöksmål finns redan, vilka kan utvecklas och marknadsföras ytterligare. 
Dessutom kan nya skapas för att stärka Lomma kommun som en attraktiv 
destination.

Pendling
Dagbefolkningen, de personer som arbetar i kommunen oavsett boendeort, 
finns främst inom branscherna tjänster och handel. Drygt 3 800 personer 
pendlar in till Lomma för att arbeta, runt 8 700 invånare i kommunen pendlar 
till annan kommun för att arbeta. För att ändra det pendlingsmönstret vill 
kommunen etablera nya arbetstillfällen som matchar invånarnas kompetens 
på de verksamhetsområden som pekas ut i planen. 
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Areella näringar
Jordbruk och fiske är viktiga näringar inom kommunen. Spannmålsodling är 
dominerande, djurhållning sker i relativt ringa omfattning. Olika former av 
försöksverksamhet bedrivs vid Alnarp och vid Borgeby gård. Yrkesfisket är ett 
karaktärsskapande inslag i hamnen och verksamheten är viktig att slå vakt om. 
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Offentlig Service

Kommunens förvaltningar finns samlade i kommunhuset i Lomma. I centrum 
i Lomma och Bjärred finns bland annat bibliotek, vårdcentral, tandläkare och 
apotek. I Lomma finns även polis. 

Utveckling inom fritid och kultur
Inom kommunen finns en mängd olika anläggningar för fritid och kultur. Inom 
kulturområdet finns, förutom biblioteken i Lomma och Bjärred exempelvis 
Medborgarhuset, Kulturboxen och Hörsalen i Bjärred, Folkets hus och 
Dansrotundan i Lomma. Många skollokaler används även för kulturella 
aktiviteter. Lokaler för fritidsaktiviteter redovisas i kapitlet om rekreation och 
fritid. Behovet av lokaler och andra anläggningar för kultur och fritid växer i 
takt med befolkningsutvecklingen.

Utveckling inom förskola och skola
Det finns 20 förskolor och 10 grundskolor i kommunen. I södra kommundelen 
finns 12 förskolor (varav tre fristående förskolor) och fem grundskolor. I 
norra kommundelen finns åtta förskolor (varav två fristående förskolor) 
och fem grundskolor (varav en fristående grundskola). Den fristående 
grundskolan, som är lokaliserad i Borgeby i norra kommundelen, erbjuder 
utbildningsplatser för elever från förskoleklass till och med årskurs 
9. Kommunen har ingen gymnasieskola. Öppen förskola finns i båda 
kommundelarna. 

FÖRSKOLA

I södra kommundelen bedöms antalet barn i förskoleåldern gradvis 
minska i början av planperioden i relativt stor omfattning. Är 2030 
visar befolkningsprognosen ungefär lika många barn som år 2020. 
(Befolkningsprognos 2021-03). Lerviks förskola, med åtta avdelningar, 
öppnade i slutet av förra planperioden 

I norra kommundelen visar befolkningsprognosen att antalet barn minskar 
i början av perioden. Därefter bedöms antalet barn i förskoleåldern 
komma att öka. År 2030 förväntas antalet barn vara 80 fler än år 2020 
(Befolkningsprognos 2021-03).

Antalet platser i förskolan i de båda kommundelarna kommer att anpassas i 
enlighet med aktuell befolkningsutveckling.

GRUNDSKOLA

I södra kommundelen visar prognosen en ökning av antalet barn de 
första åren och därefter en minskning. I norra kommundelen visar 
befolkningsprognosen en nedgång i elevantalet under i stort sett hela 
planperioden.

Första etappen av Pilängskolans nya lokaler har tagits i drift i slutet av förra 
planperioden. En ny mellanstadiebyggnad i Allé/Pilängsområdet planeras att 
vara klar 2022. En ny grundsärskola kommer att etableras i Lomma. Skolan 
planeras vara klar 2022.

Höje å och
Lomma Bibl iotek
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Undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa har utökats. Utökningen innebär 
ytterligare behov av idrottshallar och en kartläggning av lokalbehovet har 
genomförts. Kartläggningen är sammanvägd med de lokalbehov som finns 
i kommunens föreningar. För att tillgodose det akuta lokalbehovet uttrycks 
behov av en fullstor idrottshall i Bjärehovsområdet och en fullstor idrottshall 
i Allé/Pilängsområdet. Ytterligare en idrottshall är under uppförande på 
Rutsborgskolan).

När hela den nybyggda Pilängskolan, mellanstadiesbyggnaden i Allé/
Pilängsområdet samt de nya idrottshallarna tas i drift anser kommunen att 
behovet av lokaler för grundskolan, under planperioden, är tillgodosett i båda 
kommundelarna.

I södra kommundelen ska en grundsärskola etableras. Grundsärskolan 
planeras starta höstterminen 2022 i nya lokaler på Karstorpsområdet.

GYMNASIESKOLA

Under hela planperioden visar prognosen en ökning av elever i åldrarna 16-
19 år. År 2030 bedöms antalet personer i åldersgruppen vara cirka 480 fler 
än prognosen visar för 2020. Elever i gymnasieåldern går idag ofta i skola 
antingen i Lund eller Malmö. Förutsättningarna för ett framtida gymnasium i 
Lomma kommun har utretts och kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16 
att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun. 

Utveckling inom socialtjänsten
Utifrån Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) har kommunen ansvar för verksamheter och boende 
för personer med funktionshinder, äldre personer samt personer som av 
andra anledningar är i behov av stöd eller boende genom socialtjänsten. 

I dagsläget har socialnämnden sammantaget 159 vårdboendelägenheter 
för äldre fördelat på fyra särskilda boenden och motsvarande 15 lägenheter 
fördelat på tre gruppbostäder enligt LSS. Ett tidigare HVB-hem har nyligen 
omvandlats till åtta servicelägenheter enligt LSS. Tre av kommunens särskilda 
boenden är belägna i den södra kommundelen och ett i den norra. Vad gäller 
gruppbostäder enligt LSS finns två av dem i den norra kommundelen. 

Socialförvaltningen tar varje år fram en särskild bostads- och 
lokalförsörjningsplan för sitt verksamhetsområde. Enligt befolkningsprognosen 
är stora ökningar att vänta i de äldre befolkningsgrupperna och troligen blir 
ökningen störst i den södra kommundelen i den tidiga delen av planperioden. 
I kommunen som helhet är de största ökningarna att vänta i den äldsta 
gruppen, 85 år och äldre. En fortsatt ökning av den äldre befolkningen gör 
att efterfrågan av platser på särskilt boende kommer fortsätta vara stor. 
Bedömningen är att tre nya boenden behöver byggas i kommunen innan 
2030. 

Behovet av nybyggnation av gruppbostad enligt LSS baseras på samtliga 
kända brukare med behov enligt LSS samt förväntad befolkningsökning. 
Bedömningen är att två gruppbostäder behöver byggas innan 2030 för att 
tillgodose behovet. 

Ökningen av äldre innevånare och invånare med särskilda behov ställer krav 
på god tillgänglighet i offentliga miljöer och väl utbyggd kollektivtrafik samt 
samhällsservice i övrigt. 
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Mark för kommunal service 
Behovet av kommunal service och tillkommande verksamhetslokaler efter 
planperioden påverkas av hur många bostäder som byggs per år och när 
under planperioden de blir klara. Det behov av lokaler som kan behövas efter 
2030 måste utredas separat.

•	 Vid utveckling av nya bostadsområden ska behovet av mark för kom-
munal verksamhet bedömas.
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Rekreation och fritid

Områden för rekreation och fritid
LÖDDE Å OCH DALGÅNGEN

Lödde å är den sista delen av Kävlingeån, innan denna når Öresund. Ån är 
känd för sina bestånd av stora gäddor och abborrar, som fiskas framför allt i 
åns nedre delar. I och längs med ån finns mycket viktiga livsmiljöer för många 
djur och växter och mynningsområdets land-och vattenmiljöer är skyddad 
natur. Ån är del av riksintresset för naturvård och är utpekad och prioriterad 
som nationellt och regionalt särskilt värdefullt vatten av Länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket, dåvarande Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. Lödde 
å och dalgången är även utpekade som riksintresse för friluftsliv.

ÖVERGÅNG ÖVER LÖDDE Å

För att utveckla friluftslivet och rekreationsmöjligheterna vill Lomma kommun 
skapa en förbindelse över Lödde å. 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 och knytas samman med 
både Skåneleden och Sydkustleden. En övergång över ån med tillhörande 
anslutningspunkter behöver noggranna utredningar inför en eventuell 
tillståndsansökan för att säkerställa att riksintresset naturvård eller Natura 
2000-området inte skadas. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande 
tydliggjort att riksintresset för naturvård väger tyngre än riksintresset för 
friluftsliv i området.

•	 Lomma kommun ska arbeta för en övergång över Lödde å väster om 
E6:an

LÖDDESNÄS

Strandpromenaden utmed Öresund som norrut övergår i naturreservat 
Lödde åns mynning södra är ett uppskattat promenadstråk. Promenaden går 
genom naturområdet Gyllins ängar och passerar det marina naturreservatet 
Flädierev. I området finns stora naturvärden och det är ett viktigt friluftsstråk 
och ska bevaras som sådant. Naturreservatet är utpekat som riksintresse för 
både naturvård och friluftsliv. 

DOMEDEJLA MOSSE

Naturreservat Domedejla mosse är ett skogs- och våtmarksområde mellan 
Bjärreds samhälle och Borgeby. Området består av vildvuxen skog, ängsytor 
och mindre vattensamlingar. I början av 1900-talet fanns här en liten grund 
sjö, som försvann när området dikades ut under 1930-talet. Området 
fungerar som en grön lunga och är ett populärt gångstråk och används för 
naturpedagogik. 

FRITIDSOMRÅDE BORGEBY 

Området är en samlingsplats för olika frilufts- och idrottsgrupper och har 
stor social betydelse. Inom området finns Friluftsfrämjandet aktiva på Otto 
Pers Gård, Lomma Bjärreds Tennisklubb som bedriver tennisverksamhet 
i tennishallen och fotbollsverksamhet (Bjärreds IF och Borgeby FK) på 
idrottsplatsen med olika naturgräsplaner samt en konstgräsanläggning. I 
sporthallen har handbollsklubben Ankaret sin verksamhet. I området finns 
även löpslingor, hinderbana, grillplatser och beachhandbollsplan. 

Lödde å •	 Borgeby idrottsområde ska kunna utvecklas framöver. 
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HABOOMRÅDET

Huvuddelen av Haboområdet ligger mellan Södra Västkustvägen, Lerbäcks 
väg, järnvägen och Höje å. Området väster om Södra Västkustvägen 
innefattar naturreservat Alkärret i Habo Ljung samt Habo Ljungs camping. 
Strandområdet ner till piren vid hamnutloppet räknas i vissa sammanhang 
som en del av Haboområdet. På andra sidan Södra västkustvägen finns 
naturreservat Habo Ljungs fure samt det föreslagna naturreservatet Kyrkfuret. 

Större delen av Haboområdet är utpekat som riksintresse för friluftsliv. I 
princip hela området ligger även inom landskapsbildsskydd vilket kräver 
särskild hänsyn i frågor om ljusföroreningar, byggnadshöjd, master och 
liknande anläggningar som påverkar utblickar i området. Haboområdet är 
värdefullt för rekreation och friluftsliv, det erbjuder en mängd möjligheter 
till aktiviteter exempelvis promenad, naturpedagogik, ridning, hundsport, 
scouting, motionslöpning och golf.

Habo gård finns i området och är en plats för rekreation och rehabilitering. I 
den sydligaste delen av Haboområdet finns en båtuppställningsplats. 

Ny idrottsplats

För att möta den ökade efterfrågan på idrottsytor planeras för en ny 
idrottsplats i Habo fritidsområde. Behovet som finns är av två fullstora 
fotbollsplaner varav en är matchutrustad med läktare. Även ett större 
fotbollsfält behövs motsvarande fyra fotbollsplaner med flexibla 
träningsplaner samt faciliteter för friidrott behövs. Den nya anläggningen 
ska även omfatta omklädning, kansli och konferenslokaler för föreningar. 
Önskemål finns också om styrketräningslokaler och en mindre idrottshall 
för till exempel kampsport. Nya anläggningar behöver tillkomma i harmoni 
med de speciella förutsättningar som råder med landskapsbildsskydd och 
omkringliggande naturområden där många andra föreningar nyttjar områdena 
på grund av det ostörda sammanhanget.

•	 Förutsättningarna för att utveckla Haboområdet för fritids- och re-
kreationsändamål ska fortsatt utredas. 

HÖJE Å OCH DALGÅNGEN

Höje å erbjuder goda rekreationsmöjligheter. Delar av ån kan användas 
som kanotled. Lomma kommun samarbetar sedan flera årtionden med 
kommuner och andra intressenter i Höje å vattenråd. Vattenrådet hanterar 
åtgärdsprogram, söker externa medel och arbetar med informationsinsatser, 
friluftsliv och landsbygdsutveckling i ett vattensammanhang. Lomma 
kommun är sedan starten ordförande i denna grupp. Området mellan 
Slättängsdammarna och Höjeå utgörs av naturreservat Pråmlyckan. Höje 
åns dalgång är utpekad som ett viktigt område i Länsstyrelsens rapport om 
tätortsnära natur och omfattas också av landskapsbildsskydd och strandskydd. 
Höje å och dalgången och delar av Pråmlyckan är utpekat som riksintresse för 
friluftsliv. 

•	 Å-landskapen ska utvecklas till gagn för rekreationsmöjligheter utan 
att biologiska värden påverkas negativt.

SLÄTTÄNGSDAMMARNA OCH ÖSTRA DAMMEN

Naturreservaten Slättängsdammarna och Östra Dammen är viktiga tätortsnära 
natur- och kulturområden. I områdena finns goda möjligheter till rekreation 
med iordningställda stigar och rastplatser. Dammarna är fiskrika, och fiske 
är delvis tillåtet i Östra Dammen samt i Slättängsdammen (den östligaste 
av dammarna i Slättängsområdet) om man har fiskekort. Framför allt 
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Slättängsdammarna är ett viktigt utflyktsmål för skolor och förskolor som 
har möjlighet att använda det västra området som utomhusklassrum. I Stora 
Brohusdammen i reservat Slättängsdammarna finns en håvningsbrygga för att 
utforska djur i vattnet.

STRANDHUSEN OCH STRANDPARKEN

Norr om Öresundsparken ligger Strandhusen och Strandparken. Området 
sträcker sig från bebyggelsen vid Strandvägen i söder till dammarna vid 
Seglaregatans västra förlängning. Området är kuperat med kullar och åsar som 
förstärker inramningen av rummen. Bland kullarna finns en amfiteater och 
en populär lekplats. Ett cykel- och promenadstråk går genom hela området 
från norr till söder där även Strandstråket och Skåneleden går. Tre dammar, 
förbundna med varandra skiljer bebyggelsen längs Höje å från Strandparken. 
På vintern används en av dammarna som skridskobana. Det finns goda 
möjligheter att utveckla området inom motion, promenader och andra 
aktiviteter som passar det sjönära läget. 

ÖRESUNDSPARKEN

Naturreservat Öresundsparken ligger söder om Lomma mellan stranden och 
Malmövägen. Området är en del av Lommas södra entré. Naturreservatet 
används idag mest som strövområde och som en del av Strandstråket 
och Skåneleden. Närheten till havet och revlarnas värde som fågellokal är 
områdets största tillgång men även dess variation i växtlighet och struktur ger 
grunden till stort upplevelsevärde. 

ALNARPSPARKEN

Alnarpsparken anlades i sin nuvarande form 1878. Dessförinnan utgjordes 
den av en almskog. Parken fick sin karaktär av ”engelsk landskapspark”, ett 
uttryck som fortfarande är bestående i större delen av parken. Alnarpsparken 
är ett populärt utflyktsmål med stort rekreations- och friluftsvärde för 
kommuninvånare och besökare. Parken är välbesökt av både förskolor, skolor 
och föreningar. Ur dendrologisk (dendrologi = läran om träd) synpunkt är 
den landets bästa. Utbudet av trädarter och sorter är imponerande stort, 
inte minst sedan det nya sortimentet av träd och buskar anlades i mitten av 
70-talet. Parken tillhör staten och ingår i Sverige lantbruksuniversitets (SLU) 
verksamhetsområde. Det är av stort värde att den även i fortsättningen kan 
vara tillgänglig för allmänheten. Lomma kommun utreder tillsammans med 
SLU möjligheten till utvecklande av fritidsaktiviteter i området.

SÖDRA LOMMABUKTEN MED ALNARPS FÄLAD 

Alnarps fälad består av Tågarps hed och Alnarps ängar. Det är naturområden 
med stort ekologiskt och kulturhistoriskt värde. Området är naturreservat 
med beträdnadsförbud under häckningssäsong och har beträdnadsförbud i 
vattnet året runt. Naturreservatet angränsar till det marina naturreservatet 
Strandhusens revlar.  

SPILLEPENGS FRITIDSOMRÅDE

Spillepeng är en konstgjord halvö där den yttersta delen av området är 
Sysavs avfallsanläggning och den inre delen utgör fritidsområdet. Området är 
beläget vid Öresund med utsikt över Lommabukten och strandängen Tågarps 
hed. I norr avgränsas området av Kalinaån och i söder av Sege å. Spillepengs 
fritidsområde är ett rekreationsområde med varierande natur, elljusspår, 
mountainbikebana och utegym. Kommunerna Malmö, Burlöv och Lomma 
angränsar till Spillepeng. Tillsammans med Sysav har kommunerna bildat 
Stiftelsen Spillepeng som ansvarar för området. 
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TÄTORTSNÄRA PARKER

Det är viktigt att allmänheten har tillgång till grönområden och ett tätortsnära 
landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. I Lomma 
kommun finns det flera parker och grönområden som skapar en vacker 
och skön utemiljö med varierande uttryck. Parkerna och grönområdena 
i kommunen bidrar till kommuninvånarnas tillgång till tätortsnära natur. 
Några av kommunens större parker och grönområden är Löddesnäsparken, 
Bjärehovsparken, Fladängsparken och Pilängsparken. 

•	 Kommunen ska medverka till att markområden för rekreation och 
naturupplevelser inom och i anslutning till tätorterna utökas. 

Bad och rörligt friluftsliv
LÅNGA BRYGGAN I BJÄRRED

Bjärred har en historia som fashionabel badort för borgare från Lund från 
sekelskiftet 1900. I dag utnyttjas badplatsen av både kommuninvånare och 
turister. Karaktären av bad- och friluftsliv är tydlig med viktiga beståndsdelar 
som till exempel Långa bryggan, som har ett kulturhistoriskt värde, 
kallbadhus, lekplats och grillplats. 

HABOOMRÅDET, BAD OCH CAMPING

Området begränsas i söder av piren, i norr av bebyggelsen i Habo Ljung 
och i öster av Södra Västkustvägen mot Bjärred. Området erbjuder 
friluftsmöjligheter med bad och camping som viktiga aktiviteter. Utvecklingen 
av Habo Ljungs camping ska ske i samklang med de natur- och friluftsintressen 
som finns i detta område. Den västra delen av Haboområdet, i sin helhet, 
erbjuder fina möjligheter till naturupplevelser. Området är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. 

LOMMA NORRA BADPLATS

Norr om Höje å finns en av Skånes mest välbesökta stränder med inbjudande 
bad och närhet till matställen och service. Söder om Höje ås utlopp finns 
småbåtshamnen som under sommaren sjuder av liv. Innanför stranden ligger 
Strandfuret, ett populärt strövområde. Lomma norra badplats är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. 

HAMNHUSEN I LOMMA

Badplatsen med T-bryggan är en av Lommas mest välbesökta badplatser 
med närhet till både centrum, busshållplatser och det sommartid livfulla 
hamnområdet. I anslutning till badplatsen ligger Lomma småbåtshamn som 
årligen gästas av tusentals seglare och turister. Kring badplatsen breder ett 
grönområde ut sig med slingrande gångsystem och stora gräsytor. 

VATTENSPORT

Kitesurfing, vindsurfing, vattenskidåkning, öppet vatten och stand up paddle 
är exempel på vattensporter som är populära i Lomma kommun. Lomma 
kommun ska verka för att förutsättningar ska finnas för dessa vattensporter 
inom hänsynsområden för bad- och friluftsliv. 

GÄSTHAMN

I Lomma finns en hamn för större och mindre fritidsbåtar. Större delen av 
hamnen arrenderas av Lommabuktens seglarklubb (LBS) som ansvarar för 
uthyrning av de flesta båtplatserna samt gästplatser.
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RIDLEDER

I Habo Ljungs fure, med utgångspunkt från områdets ridanläggning, finns 
ridleder som genomkorsar furet. Ridlederna knyter därefter an till Habo Ljung 
och går förbi bebyggelsen och vidare norrut mot Bjärreds östra delar. 

CYKELLEDER

Cykelvägarna i kommunen är en viktig del för att förbättra folkhälsan. Gång- 
och cykelvägar finns mellan tätorterna Lomma och Bjärred. Från Bjärred 
går en gång- och cykelväg till Lund via Flädie och Fjelie, och en annan till 
Löddeköpinge via Borgeby. Söderut från Lomma går en gång- och cykelväg 
längs kusten till Malmö via Arlöv och en annan via Alnarp till Arlöv. Från 
Lomma finns även gång- och cykelvägar österut till Lund via Värpinge, till 
Hjärup och till Åkarp via Alnarp. 

Sydkustleden

I juni 2019 invigdes Sydkustleden i Lomma kommun. Den sträcker sig 
genom samtliga kustkommuner från Simrishamn till Helsingborg. Sträckan 
genom Lomma kommun är cirka 18 kilometer lång och går på befintliga 
cykelvägar från Spillepeng i söder till Lödde å i norr. Sydkustleden binder 
ihop Kattegattleden (Göteborg-Helsingborg) och Sydostleden (Växjö-
Simrishamn). De tre lederna utgör tillsammans en sträcka på cirka 90 mil 
cykling. Sydkustleden är främst tänkt för turism och rekreationscykling och 
inte arbetspendling. 

Ytterligare ett kommunövergripande rekreationsstråk ska vara klart 2023 där 
Lomma utgör startpunkt för en cykelled för rekreation och turism. Det är en 
del av Region Skånes satsning på regionala cykelleder som knyter ihop de 
kustnära lederna med Skånes inland. 

PROMENADSTRÅK OCH VANDRINGSLEDER

I kommunen finns många möjligheter till upplevelser för gående i olika 
omfattning och med varierande tillgänglighet.

Strandstråket

Lomma kommun har utvecklat ett strandstråk längs hela kusten från 
fritidsområdet Spillepeng i söder till Lödde å i norr. Syftet är främst att öka 
tillgängligheten till det kustnära området och att skapa promenadmöjligheter 
längs hela sträckan. Strandstråket är utpekat som ett viktigt 
rekreationsområde i Länsstyrelsens rapport om tätortsnära natur. Själva 
stråket är ett gång- och promenadstråk där standarden är i huvudsak gångväg 
eller stig.

Höjeåstråket

I den gällande landskapsvårdsplanen för Höje å är fem stråk eller beträdor 
föreslagna i kommunen. Från Fjelie by till Fels mosse, Lomma-Värpinge, 
Flädie-Önnerup-Habo, Flädie tegelbruk och banvall, samt Flädie längs med 
väg 16. En del av sträckan vid Habo dammar kommer att ha en utformning 
med hög tillgänglighet. Statliga medel har erhållits för att skapa delar av detta 
stråk. Det långsiktiga målet för Höjeåstråket är att det ska vara möjligt att 
vandra hela vägen från Lomma till Häckeberga i Lunds kommun. 
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Skåneleden

Skåneleden omfattar ca 130 mil av vandringsleder genom Skånes vackra 
natur- och kulturlandskap. Leden består av sex delleder som länkas samman 
i ett ledsystem över stora delar av Skåne. Öresundsleden är den delled som 
sträcker sig genom Lomma kommun, från Utvälinge i norr till Falsterbonäset 
i söder. Etapperna i Lomma kommun går från Löddeköpinge genom Bjärred 
och Lomma till Spillepeng och är markerad med orange ledbrickor. Vid Långa 
bryggan i Bjärred och nedanför biblioteket i Lomma finns informationstavlor 
om leden.

•	 Möjligheterna att anlägga rekreationsstråk genom det öppna jord-
brukslandskapet ska tillvaratas i den mån detta inte står i konflikt med 
djur- och växtliv. 

•	 Kommunen ska fortsatt verka för utveckling av vandrings-, löpar-, 
-cykel, - rid och vattenleder genom kommunen med utökad tillgäng-
lighet och standard. 

Gröna stråk, beträdor och ”Gröna slingor”

De gröna stråken i Lomma kommun går huvudsakligen längs med strandzonen 
samt Lödde å och Höje å med dalgångar. Dessa gröna stråk kan bindas 
samman med så kallade beträdor, gräsremsor i åkerlandskapet som får 
beträdas av allmänheten. Här finns också stora möjligheter att samordna 
åtgärder mot översvämningar och vattenkvalitetshöjande åtgärder med 
rekreationsintressen och åtgärder för att gynna biologisk mångfald. Åtgärder 
för att förbättra och utveckla gröna stråk i kommunen förutsätter ett intresse 
från markägare och en samsyn kring hur landskap och produktionsmål kan 
gynnas av effekterna av dessa åtgärder. 

Friluftsfrämjandet i Bjerred-Lomma har tagit fram tre promenadslingor, så 
kallade ”Gröna slingor”, i Bjärreds tätorts gröna miljöer samt en för Lomma 
tätort. Här finns även information om natur och kultur i Bjärred med omnejd. 

Anläggningar för rekreation och fritid
STÖRRE IDROTTSANLÄGGNINGAR

Större framtida idrottsanläggningar avses i första hand lokaliseras till 
Haboområdet öster om Västkustvägen och Fritidsområde Borgeby. 
Haboområdet föreslås att ses i ett större perspektiv när det gäller utvecklingen 
av detsamma. En möjlig omfördelning av ”aktivitetsytorna” till förmån för ett 
eventuellt framtida mer sammanhållet idrotts- och fritidsområde diskuteras. 

Lomma idrottsplats har två konstgräsplaner. Här finns också klubbhus, 
omklädningslokaler, gräsplaner samt anläggning för friidrott. På lång sikt, 10 år 
eller mera, kan fotbollsverksamheten komma att flytta över till Haboområdet.  

Fritidsområde Borgeby har två konstgräsplaner, förutsättningar för friidrott, 
löparslingor, beachandboll, hinderbana, utegym, grillplatser samt en 
idrottshall. 

För både Haboområdet och Borgebyområdet finns diskussioner kring rena 
aktivitetsytor men också kopplingar till angränsande naturområden med 
exempelvis olika spår och leder.
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STÖRRE IDROTTSHALLAR

Kommunens större idrottshallar, Pilängshallarna, Bjärehovshallen, 
Rutsborgshallen och Slättängshallen fyller en viktig funktion för skola och 
föreningsliv. Hallarnas placering i anslutning till skolområdena gör dem 
lättanvända för skolans räkning och fungerar bra även för föreningslivet. 
Hallarnas användning kvälls- och helgtid är mycket omfattande och ett stort 
antal olika aktiviteter utövas där. Det är främst det organiserade föreningslivet 
som får tillgång till de stora idrottshallarna för träning, arrangemang och 
matcher. I Lomma tätort i direkt anslutning till Pilängshallarna finns även 
en simhall. Framtidens stora idrottshallar kan med fördel lokaliseras till ett 
skolområde då effektivt nyttjande både dagtid och kvällstid är att föredra. 
En ny hall håller på att byggas på Rutsborgsområdet och planer finns för en 
ytterligare hallar på Bjärehovsområdet i Bjärred, samt på Pilängsområdet i 
Lomma. 

MINDRE IDROTTSHALLAR, MINDRE IDROTTSPLATSER

Kommunens mindre idrottshallar är belägna vid Alfredshällskolan, 
Vinstorpskolan, Karstorpsskolan och Löddesnässkolan. De mindre 
idrottsanläggningarna är Lomma IP, Pilängsområdets fotbollsplan och 
tillhörande gräsytor samt de anordningar som finns där för friidrottsändamål, 
Karstorpskolans gräsplan och friidrottsanläggning samt Bjärehovskolans 
och Löddesnässkolans skolidrottsplatser. Dessa anläggningar används av 
skola, fritids och föreningsliv i stor utsträckning. Deras placering i närheten 
av skolmiljöer gör dem användbara för dessa grupper på ett enkelt sätt. 
Idrottsanläggningarna utomhus används under perioden april–oktober och de 
mindre idrottshallarna främst september–maj. Båda anläggningstyperna är 
viktiga för det organiserade föreningslivet. Mindre idrottshallar nyttjas också 
till viss del av privatpersoner och andra hyresgäster.

Framtidens diskussioner om de mindre idrottshallarnas och de mindre 
idrottsplatsernas utformning och placering är viktig för det organiserade 
fritidslivet men också för spontana eller nya fritidsaktiviteters framväxt.

Utöver ovanstående finns även utegym och parkourbanor. 

Spontanidrott
Kultur- och fritidsnämnden har antagit en spontanidrottsplan som ska 
säkerställa tillgång till motion, rörelse och träning för invånarna i dess 
närmiljö. Aktivitetsytor i form av bollplaner, gräsytor, löpslingor och liknande 
finns ofta i boendemiljön. Deras placering och utformning utgår ofta inte från 
det organiserade föreningslivets behov och behöver inte heller så göra. 

Tillgänglighet
Kommunen kännetecknas av ett aktiv fritidsliv. Detta medför förväntningar 
på möjlighet till friluftsliv och rekreation. Fritids-, idrotts- och 
rekreationsanläggningar behöver därför vara tillgängliga för alla oavsett ålder 
eller funktionsnedsättning. Framtida behov av lokaler och andra anläggningar 
för kultur och fritid behöver växa i takt med att befolkningen växer.
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Infrastruktur

Lomma kommun strävar mot ett fossilbränslefritt samhälle och ska därför 
ta hänsyn till regionala trafikstrategier och stimulera kollektivtrafikresandet. 
Kommunen arbetar för detta genom utbyggnad av Lommabanan, 
busstrafiken och E6.02 (Flädie-Lund). Lomma kommun vill även stimulera 
och prioritera gång och cykling. Ökad gång- och cykeltrafik är även bra för 
barns rörelsefrihet, för trygghet, minskade bullernivåer och den allmänna 
hälsan för alla kommunens invånare. Kommunen ska sträva mot att reducera 
fordonstrafiken i de två tätorterna Lomma och Bjärred. Kommunen har under 
2021 uppdaterat sin parkeringsnorm för att möjliggöra ett bredare grepp 
kring mobilitetsfrågorna och minska bilberoendet i nya bostadsområden. 
Avslutningsvis ska Trafikverkets arbetsstrategi med fyrstegsprincipen, där 
stegen tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt, vara vägledande i arbetet 
med infrastruktur. 

Hållbart resande
I kartan Resande med kollektivtrafik och cykel visas möjligheterna till ett 
hållbart resande för invånarna i Lomma kommun och omlandet. Hela Lomma 
tätort ligger inom tre kilometer från tågstationen i Lomma och närheten till 
andra stationer är mycket god. Kartan visar också de möjligheter som finns 
att kombinera resande med tåg, buss och cykel. Förslaget till prioriterat 
huvudcykelnät syns också på kartan för att visa på den framtidsbild som 
kommunen arbetar för. I dagsläget finns regionala cykelvägar i samma sträckor 
som det föreslagna prioriterade huvudcykelnätet vilket gör kombinationsresor 
med kollektivtrafik och cykel möjliga redan idag. 

Stationsläge Lomma
Persontrafiken på Lommabanan öppnade i december 2020. Området 
ligger centralt i Lomma tätort och har potential att utvecklas till ett mindre 
resecentrum. Kopplingen till Lomma centrum några hundra meter västerut är 
mycket viktig. I närområdet finns utvecklingsmöjligheter i form av omdaning 
av kommunhuskvarteret samt översyn av hur stationsbyggnaden och 
Vinstorpsskolan bäst används i framtiden.  

Stationsläge Flädie
Trafikverket bygger och finansierar en planskild korsning mellan väg 913 och 
Lommabanan samt förlängning av mötesspåret genom Flädie. I samband med 
detta byggs även ny cykelväg i samma sträckning. Lomma kommun har avtalat 
med Trafikverket om en tågstation i Flädie i samband med ombyggnationen. 
En station i Flädie är viktig för resandet i den norra delen av kommunen och 
kommer att ge en snabb och hållbar resa in till Malmö. För stationsläget 
planerar kommunen två perronger, pendlarparkering, en gång- och cykelbro 
över väg 913 samt anslutningsvägar. Att snabbt kunna byta mellan buss 
och tåg är en central och viktig faktor i planeringen och kommunen arbetar 
med Skånetrafiken för att skapa en matarbuss till stationen från Bjärred, t 
ex genom en omvandling av linje 134 som idag som idag trafikerar sträckan 
Löddeköpinge-Bjärred-Malmö. Prognosen för öppnandet av persontrafik för 
stationsläge Flädie samt färdigställande av planskildheten är 2026.

Stationsområdet,
Lomma
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Stationsläge Alnarp
Lomma kommun vill möjliggöra för en ny tågstation i Alnarp i samband med 
att Lommabanan byggs om med nya och längre mötesspår för att kunna klara 
halvtimmestrafik. Ett nytt mötesspår är planerat till Alnarp. Förslaget är att 
det blir perronger strax norr om Sundsvägen på båda sidor om spåren. Dagens 
plankorsning på Sundsvägen stängs och ersätts av en gång- och cykeltunnel 
som också blir en förbindelse mellan perrongerna. Biltrafik kommer därför 
inte kunna korsa spåren. Prognosen för öppnandet av persontrafik för 
stationsläge Alnarp är 2026. 

•	 Tågstationer ska etableras i Flädie och Alnarp. Halvtimmestrafik ska 
införas på Lommabanan. 

Kollektivtrafikreservat
Lomma kommun väljer i den här översiktsplanen att ta bort det spårreservat 
som har funnits med i tidigare översiktsplaner. Detta beror på att det inte är 
samhällsekonomiskt lönsamt att ha två parallella spårsystem. Kommunen 
vill ändå behålla sträckan som en väg markerad som viktig för busstrafiken 
längs med kusten. Kommunen har i en avsiktsförklaring med Skånetrafiken 
kommit överens om att skapa ett starkt busstråk längs med kusten och på den 
sträckan är kollektivtrafikens framkomlighet viktig.  

Prioriterat huvudcykelnät
Lomma kommun vill främja cyklingen både inom kommunen och över 
kommungränserna. Ett snabbcykelstråk ska därför skapas i nordsydlig riktning 
genom kommunen. Sträckan går från kommungränsen i söder, genom Lomma, 
mellan Lomma och Bjärred och genom Bjärred och Borgeby. Cykeln ska 
vara det prioriterade transportsättet längs Västkustvägen och det ska tydligt 
framgå i gestaltningen. Det andra prioriterade snabbcykelstråket ska sträcka 
sig från Bjärreds vångar till Flädie station längs norra sidan av väg 913. Det 
tredje prioriterade stråket är sträckan Lomma–Lund. 

Det finns en rad funktionskrav för ett sådant snabbcykeltråk. Det ska vara 
möjligt att enkelt köra om långsammare cyklister, cykeln bör prioriteras i 
korsningar och, där det är möjligt, att cykeltrafiken helst ska vara separerad 
från övriga trafikslag och gärna belyst. Det är av vikt att man även i 
cykelplaneringen tänker differentierat vad gäller cykelvägar på samma sätt 
som bilvägar har olika funktioner: motorväg, huvudled, villagata. 

Ett arbete med att skapa supercykelstråk på sträckan Lomma – Malmö, 
Bjärred-Lomma, Bjärred-Lund och Lomma-Lund har pågår inom ramen för 
Region Skånes arbete med Supercykelstråk. Tillsammans med Region Skåne 
och övriga väghållare kommer en plan tas fram för hur arbetet med de olika 
sträckorna ska gå vidare. 

•	 Ett prioriterat och strategiskt huvudcykelnät ska byggas i kommunen. 
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E6:an
Trafikverket har i sin genomförandeplan för åren 2019-2024 angett att E6:an 
mellan trafikplats Lomma och trafikplats Alnarp ska byggas ut till sex filer 
åren 2023-2024. Denna åtgärd har dock skjutits fram i tiden till efter den 
föreslagna nya planperioden på grund förhöjda kostnader i den tilldelade 
finansieringsramen i aktuella remissen från Trafikverket för nationell plan. 
Finansiering för åtgärder avseende att förbättra en trafikstyrning (ITS, 
intelligenta transportsystem) av trafiken längs del av E6an anges tillsvidare i 
förslaget.

Idag sker det många olyckor på motorvägen och det uppstår köer i 
rusningstrafik, vilket även får konsekvenser för närliggande vägnät. 
Kollektivtrafikens destinationer fungerar inte heller för alla och såväl bil- som 
lastbilstrafik ser inte ut att minska, även om den möjligtvis inte kommer öka 
lika snabbt. Nackdelen är att forskning visar att en utbyggnad endast leder till 
ökad biltrafik som på tämligen kort sikt leder till nya trafikproblem. Lomma 
kommun vill verka för ett omgående omkörningsförbud för lastbilstrafiken 
och stödjer Trafikverkets förslag på en utbyggnad. I och med Trafikverkets 
ställningstagande för en utbyggnad till sex filer mellan trafikplats Lomma och 
trafikplats Alnarp, anser Lomma kommun att ett utökat bullerskydd behöver 
anläggas.
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Teknisk försörjning

Översiktsplanen ska medverka till att kommunens invånare, i kommunen 
verksamma företag och institutioner samt kommunala förvaltningar kan 
tillförsäkras en god teknisk service. Planen ska vidare stödja en successiv 
övergång till ett samhälle som baserar sin energianvändning på förnybara 
energikällor. Enligt kommunens Energi- och klimatplan (2021-2025) ska 
kommunen medverka till att minska klimatpåverkan och energiförbrukningen. 

Elförsörjning
En förväntad befolkningsökning och ökad elektrifiering i samhället, med en 
ökning av eldrivna fordon och maskiner, ställer allt större krav på produktion 
och distribution av el. Lomma kommun tillhör Sveriges södra elområde, 
där förbrukningen är ungefär fyra gånger större än produktionen och en 
säkerställd eldistribution är därmed en nödvändighet. Inom kommunens 
Energi- och klimatplan finns flera åtgärder för att minska, effektivisera och 
miljöanpassa energinyttjandet. Bland annat ska möjligheten att anlägga en 
större anläggning för produktion av förnybar energi (exempelvis solcellspark) 
utredas (2024). En ökad lokalproduktion av el inom Lomma kommun kan på 
lång sikt minska sårbarheten och beroendet av externa elproducenter och 
distributörer samtidigt som det bidrar till minskad klimatpåverkan.

•	 Kommunen ska verka för att anlägga en eller flera större energianläg-
gningar med förnybar energiproduktion inom kommunen. 

ENERGIBESPARING – EL

Lomma kommun arbetar aktivt med att minska elförbrukningen samt 
negativa miljöeffekter från elproduktionen genom flera ställningstaganden 
i kommunens energi- och klimatplan. Kommunorganisationen köper bland 
annat enbart in ursprungsmärkt fossilbränslefri el och vid anläggning av 
nya kommunala byggnader krävs solcellsanläggning samt att kraven för 
miljöcertifieringen miljöbyggnad silver ska uppfyllas.  

Solkraft

Lomma kommun bidrar till en ökning av lokalproducerad solkraftsel genom 
att i samverkan med kraftbolag informera och underlätta för kommuninvånare 
och företag. Inom kommunens energi och klimatplan finns krav på att nya 
kommunala byggnader ska ha solceller (minst 12% av byggnadsarean, 
dock minst 10 kW), och att kommunen ska verka för installation av 
solcellsanläggning även på befintliga byggnader. 

Vindkraft

Inom kommunen finns sex storskaliga vindkraftsverk nordöst om Fjelie. 
I enlighet med kommunens utredning av förutsättningarna för vindkraft 
är anläggningen av storskalig vindkraft inom Lomma kommun kraftigt 
begränsad av bland annat befintlig och planerad bebyggelse, riksintressen, 
naturvärden och infrastruktursatsningar. Kommunfullmäktige antog 2004 en 
vindkraftspolicy och kommunen har år 2009, inför föregående översiktsplan, 
tagit fram en vindkraftsutredning. Utredningen visar att hela Lomma kommun 
generellt sett inte lämpar sig för anläggning av storskalig vindkraft. Inom 
Energi- och klimatplanen för Lomma kommun (2021-2025) ingår det som 

Laddning av elbi l



171

A
ll

m
ä

n
n

a
  i

n
tr

e
ss

e
n

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

L o m m a b u k t e nL o m m a b u k t e n

B j ä r r e dB j ä r r e d

L ö d d e k ö p i n g eL ö d d e k ö p i n g e

B o r g e b yB o r g e b y

L o m m aL o m m a

Å k a r pÅ k a r p

A l n a r pA l n a r p

H j ä r u pH j ä r u p

F l ä d i eF l ä d i e F j e l i eF j e l i e

M a l m öM a l m ö
A r l ö vA r l ö v

Ö n n e r u pÖ n n e r u p

Höje å

Lödde å

L i l l a  L i l l a  
L o m m aL o m m a

H a b o l j u n gH a b o l j u n g

4
0

0
 k

V
4

0
0

 k
V

5
0

 k
V

5
0

 k
V

1 3 0  k V1 3 0  k V

$

Teknisk försörjning

0 1 20,5

Kilometer

!

H

Fjärrvärmeledning

Gasledning

Huvudledning spillvatten

Reservat spillvattenledning

Gasledning skyddszon bostäder

Kraftledning skyddszon bostäder

Gas befintligt område

Fjärrvärme befintligt områdeNytt plats för tillfälligt upplag 
av grönavfall

Befintligt erosionsskydd

Erosionsskydd prio 1

Erosionsskydd prio 2

Inga planerade erosionsskydd

Ej kommunägd strand

Ny plats för upplag av 
massor och grönavfall

Vindkraftverk

Ny plats för tillfälligt upplag 
av massor och grönavfall

@
El, fördelnings-/
mottagningsstation

Reningsverk

Kraftvärmeverk

ÉÉ Kraftledning



172

A
llm

ä
n

n
a

  in
tre

sse
n

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

åtgärd att ta fram en ny vindkraftsutredning (2024) samt en politiskt antagen 
vindkraftspolicy (2025). Se även ställningstaganden mot havsbaserad vindkraft 
i styckena Kustvattenanvändning och Havsplanering. 

•	 Etablering av storskaliga vindkraftverk ska alltid föregås av planprövn-
ing. Kommunen tar ställning mot etablering av storskalig vindkraft 
inom de områden som har angivits som olämpliga i vindkraftsutred-
ningen. Utredningen och vindkraftspolicyn ska uppdateras under 
planperioden.

ELDISTRIBUTÖRER 

Transmissionsnätet inom Lomma kommun ägs av Svenska kraftnät, Kraftringen 
nät AB och E.ON. Svenska kraftnät är ägare av stamnätsledningen på 400 
kV som sträcker sig från Barsebäck (Kävlinge kommun) till Sege (Burlövs 
kommun). Elförsörjningen av Lomma kommun från regionnätet sker via två av 
E.ONs större regionnätsledningar. I den norra kommundelen finns en dubbel 
130 kV-ledning (som löper parallellt med Svenska kraftnäts 400 kV-ledning) 
som matar E.ONs fördelningsstation i Borgeby. I den södra kommundelen 
finns en ledning på 50 kV som matar Kraftringens mottagningsstation ”Lomma 
södra”. Gällande distributionsnätet så äger E.ON lokalnätet i Borgeby och 
norra delen av Bjärred medan resterande lokalnät i Lomma kommun ägs 
av Kraftringen. Kraftringen Nät AB har rättighet och skyldighet att bygga 
ut elnätet inom det koncessionsområde Energimarknadsinspektionen har 
beslutat åt bolaget inom Lomma kommun. I enlighet med nedanstående 
ställningstagande verkar kommunen för markförläggning av de tre stora 
kraftledningarna samt omläggning i norra kommundelen. För detta 
krävs fördjupad utredning och i dagsläget finns inga sådana planer från 
kraftledningsägarna.

•	 Kommunen ska verka för att de tre stora kraftledningarna markför-
läggs och att en omläggning sker i den norra kommundelen.

Värmeförsörjning
ENERGIBESPARING – VÄRME

Produktionsanläggningar för fjärrvärmedistribution finns i Lomma och Bjärred. 
Båda anläggningarna ägs och drivs av Kraftringen AB som ägs av kommunerna 
Lomma, Lund, Eslöv och Hörby. Under vinterperioden kan en överföring av 
värme ske till fjärrvärmenätet i Lund från produktionsanläggningen Återbruket 
i Lomma. Under revisionsstopp av Återbruket sker istället en överföring av 
hetvatten till Lomma från Kraftringens produktionsenheter i Lund och Eslöv. 

•	 Behov av markreservation för eventuellt tillkommande energiförsörjn-
ingssystem ska utredas.

Fjärrvärme

Lomma kommun arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen till 
värme samt negativa miljöeffekter från värmeproduktion. Detta görs bland 
annat genom flera ställningstaganden i kommunens energi- och klimatplan. 
Stegvis har fossila bränslen fasats ut från fjärrvärmeproduktionen som under 
2018 blev 100 procent fossilbränslefri. Fjärrvärmeverket i Bjärred är gasdrivet 
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och använder biogas som energikälla medan fjärrvärmeproduktionen 
för Lomma huvudsakligen sker i det biobränsleeldade kraftvärmeverket 
Återbruket i Lomma som fungerar som baslastanläggning. Även Kraftringens 
produktionsenheter i Lund och Eslöv är biobränsleeldade. Kraftringen planerar 
för en ny överföringsledning för fjärrvärme i kommunen. 

Geotermi – Alnarpsströmmen

Alnarpsströmmen är en lokal energiresurs där grundvattentemperaturen 
håller 9-10 ᵒC vid 70 meters djup året runt. Då grundvattnet har en långsam 
strömningshastighet på några tiotal meter per år är förutsättningarna goda 
för att pumpa ner och lagra överbliven restvärme i grundvattenakvifären och 
nyttja den vid behov. Akademiska hus har genomfört provborrningar för att 
påbörja värmelagring och senare utvinning från grundvattnet. Projektet som 
beräknas vara färdigt under 2021 innefattar sex varma och sex kalla brunnar 
sammankopplade med värmepumpsanläggning ovan mark. Värme och kyla 
kommer att produceras hållbart och säsongslagras mellan årstiderna genom 
att nyttja grundvattnet och berggrunden för lagring. Detta kommer ersätta 
stora delar av fjärrvärmen och delar av den kyla som idag produceras med 
kylkompressorer lokalt i byggnaderna i Alnarp. 

Drivmedel
Både inom kommunkoncernen och i kommunen som geografisk enhet är 
transporter den största källan till utsläpp av växthusgaser (information 
saknas dock gällande kommunspecifika utsläpp från anläggningsarbeten och 
konsumtion).  

•	 Infrastrukturen för miljövänlig tankning ska utvecklas för att öka möj-
ligheten att ha miljöbilar inom kommunen som geografisk enhet. 

ENERGIBESPARING – DRIVMEDEL

Energi- och klimatplanen för Lomma kommun anger flera mål och åtgärder 
gällande minskning av fossila bränslen. I kommunens resepolicy som antogs 
av kommunfullmäktige 2018 anges att säkerhet, miljö och samhällsförebild i 
arbetet med minskad klimatpåverkan prioriteras högre än kostnadseffektivitet 
vid tjänsteresor, och att bilar i första hand ska köras på förnybara bränslen. 
Kommunens upphandlingspolicy anger att särskilt fokus ska tas till 
miljöhänsyn vid inköp av drivmedel, fordon och transporter. 

El

El utgör ett av de miljövänligaste drivmedlen. I nuläget genererar 
produktionen av elfordon ökade utsläpp av växthusgaser i jämförelse med 
konventionella fordon, men även om hela livscykeln inkluderas så släpper 
elfordon som drivs på grön el ut betydligt mindre än fossilbränsledrivna 
fordon. Rena elbilar och laddhybrider klassas som miljöbilar. I Lomma 
kommun finns laddstolpar på åtta olika ställen med totalt 19 parkeringsplatser 
för laddning. Lomma kommun har samverkat till installationen av laddstolpar 
på två ställen som vardera har två laddplatser.  

Biogas

Biogas utgör ett av de miljövänligaste drivmedlen och gasbilar klassas som 
miljöbilar. Det finns i dagsläget inga tankställen för biogas inom Lomma 
kommun. Närmaste tankställen finns vid Gunnesbo i Lunds kommun 
samt vid Spillepengen i Malmö stad. Båda ligger drygt två kilometer från 
kommungränsen och knappt en mil ifrån Lomma eller Bjärreds centrum. 
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Övriga förnybara drivmedel

Övriga förnybara drivmedel innefattar etanol (E85), hydrogenerade 
vegetabiliska oljor (HVO), biodiesel (FAME) samt vätgas. E85 går att tanka 
på bensinstation vid Prästbergarondellen och HVO samt FAME finns på 
bensinstation vid trafikplats Flädie. Bilar som drivs på dessa bränslen klassas 
inte som miljöbilar. De fordon som kan drivas på HVO eller FAME är till stor 
del vanliga dieselbilar. Vätgas som drivmedel är under utveckling och bilar 
som drivs på vätgas klassas som miljöbilar.

Fossila drivmedel

Inom Lomma kommun finns två bemannade och tre obemannade stationer 
för bensin och diesel.

Vattenhantering
Tillväxttakten i Lomma kommun gör att det kan bli aktuellt med ytterligare 
eller större VA-ledningar för dagvatten, dricksvatten och spillvatten. Behovet 
av markreservation för eventuellt tillkommande VA-system ska utredas i 
enlighet med nedanstående. 

•	 Behov av markreservation för eventuellt tillkommande VA-system ska 
utredas.

DAGVATTEN

Idag växer bebyggelsemiljöer i snabb takt samtidigt med pågående 
klimatförändringar så som ökad nederbörd, vilket ställer stora krav på hur 
dagvattnet ska hanteras. VA SYD ansvarar för ledningsnätet i kommunen. 
Mottagarna av dagvatten i kommunen är Höje å, Lödde å och Öresund. Det 
är väsentligt med lokalt dagvattenomhändertagande för att bland annat 
minska översvämningsrisken i åarna samt för att rena flödet av dagvatten ut 
i den biologiskt värdefulla och känsliga Lommabukten. Dagvattenhantering 
ger möjlighet till mångfunktionella och estetiskt tilltalande ytor. En öppen 
dagvattenhantering ger kommunen möjlighet att skapa ytor som ger ett 
mervärde samt som skapar förutsättningar för ytterligare ekosystemtjänster. 
Ett förslag på Dagvattenpolicy för Lomma kommun har tagits fram för 
att ge stöd i att skapa och säkerställa en hållbar och klimatanpassad 
dagvattenhantering. Behovet av markreservation för eventuellt tillkommande 
VA-system ska utredas i enlighet med ställningstagande ovan.

•	 Dagvatten ska tas om hand och fördröjas så nära källan som möjligt.

•	 För att minska omfattningen av översvämningar samt spridningen av 
föroreningar i dagvatten ska kommunen anlägga dammar och andra 
tekniska lösningar som mångfunktionella ytor.

•	 Lämpliga grönstrukturer och övriga markområden ska pekas ut och 
säkras som tillfälliga översvämningsytor.

DRICKSVATTEN

Sydvatten producerar dricksvattnet för Lomma kommun. De levererar till 
VA SYD som är huvudman för kommunens vattenhantering och ansvarar 
för kommunens dricksvattenförsörjning. Det finns två matningar till 
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Lomma från Sydvattens system, därtill finns en reservledning från Burlöv-
Malmö. Ledningsnäten är sammankopplade för att möjliggöra alternativa 
leveransvägar. Totalt levererar Sydvatten ungefär 1,5 miljoner kubikmeter per 
år till kommunen. Inom kommunen finns ingen egen dricksvattenproduktion. 
I kommunen saknar cirka 30 hushåll kommunalt vatten, men ambitionen är 
att fler ska ansluta sig till det kommunala nätet. Behovet av markreservation 
för eventuellt tillkommande VA-system ska utredas i enlighet med 
ställningstagande ovan.  

SPILLVATTEN

Lomma kommun är en flack kustkommun vilket innebär ett stort antal 
pumpningar av spillvattnet. VA SYD sköter spillvattenhanteringen i Lomma 
kommun. Upptagningsområdet för Borgeby avloppsreningsverk innefattar 
Bjärred, Borgeby, Flädie och Fjelie samt närliggande landsbygd. Borgeby 
avloppsreningsverk (B-verksamhet), ligger ca 1,5 km nordost från Borgeby 
tätort. På grund av risk för smitta, lukt och buller så är det inte lämpligt att 
bygga nära reningsverket. Avloppsvattnet från resterande delar av Lomma 
kommun (vilket innefattar Lomma, Habo Ljung, Alnarp och landsbygden i 
den södra kommundelen) överförs till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö 
kommun där kapacitetsgränsen som tillståndet medger snart är uppnådd. 
Mark för utökning och skydd av befintligt reningsverk i Borgeby alternativt 
nytt reningsverk kan komma att behövas på grund av nya utbyggnadsområden 
samt havsnivåhöjning. Tillväxttakten gör även att, utöver nedanstående 
markreservation för avloppstunnel, ska behovet av markreservation för 
ytterligare tillkommande VA-system utredas i enlighet med ställningstagande 
ovan. VA SYD planerar anläggning av ny avloppstransport mellan Lund och 
Malmö via en cirka tre meter bred spillvattenledning. Ledningen planernas 
vara cirka 30 meter djup, och den kommer installeras via borrning som utgår 
ifrån vertikalschakt. Två av dessa schakt planeras inom Lomma kommun och 
de är placerade där reservatet för spillvattenledning byter riktning (se karta 
Teknisk försörjning). Markanspråket från ytan är begränsat till schakten, 
vid varje schakt kommer det krävas ungefär 30 meter radie från schaktets 
centrum vid anläggningsskedet och 15 meter radie vid drift. Reservatet som 
är 30 meter brett innefattar skyddszon för ledningen samt markytan som 
tas i anspråk av schakten. Fastställande av reservat, ansökan av ledningsrätt 
och miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras av ledningsägaren VA SYD 
och hänskjuts till senare planeringsfas (enligt preliminär bedömning krävs ej 
åtgärder). 

•	 Det ska utredas om mark för utökning och skydd av befintligt renings-
verk i Borgeby, nytt reningsverk eller en annan teknisk lösning behövs.

•	 Mark reserveras för spillvattenledning.

HAVSBASERADE RENINGSVERK

I kustvattenplaneringen finns marina verksamhetsområden utpekade. 
Dessa områden har testats för externa marina reningsverk i form av 
blåmusselodlingar. Detta har under förra planperioden skett som pilotförsök i 
det södra marina verksamhetsområdet och en metod som gör det möjligt att 
odla blåmusslor i ett strömmande sund utvecklades. Tekniker som denna kan 
framöver användas som storskaliga externa reningsverk för att ytterligare rena 
vattnet i Lommabukten. 
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EROSIONSSKYDD

Kusterna runt Lommabukten är i varierande grad utsatt för erosion i en 
naturlig process. Stora problem kan uppstå om strandnära bebyggelse eller 
infrastruktur hotas. Detta kan komma att tillta i takt med förändrad kustlinje 
som följd av exempelvis utbyggnader i havet, klimatförändringens påverkan 
på havsnivån och väderförhållanden samt tillkomst av hårda strukturer av 
olika anledningar. Stranderosion i Lommabukten sker inte kontinuerligt 
utan den största skadan sker under höst- och vinterstormarna då höga 
vågor i kombination med högt vattentillstånd eroderar strandbrinken och 
förflyttar sand vid kusten. De södra och norra delarna av kommunen har 
mera långgrunda och flacka stränder vilket medför att erosionen inte är lika 
stor som i den mellersta kommundelen.  Hur kusten har förändrats över tid 
har analyserats av SGU och stranderosionen längs Skånes kust visas digitalt 
på deras hemsida. Underlagsmaterial och ett åtgärdsprogram finns också i 
Kustzonsprogram för Lomma kommun som antogs av kommunfullmäktige 
2019. 

Idag är cirka 3,3 kilometer (varav ca 700 meter på privatägd mark) av 
kommunens 13 kilometer långa kuststräcka erosionsskyddad. Det finns såväl 
privata som kommunägda skydd längs kuststräckan men kommunal planering 
för uppgradering sker enbart för de kommunägda skydden. Områden där 
behovet av erosionsskydd är som störst syns i kartan Teknisk försörjning och 
där syns även vilka skydd som är kommunägda. 

På kommunägd mark finns i huvudsak tre typer av erosionsskydd; nätkorgar 
med sten, kullersten och betonghålsten. På privat mark förekommer 
erosionsskydd med olika typer av murar och kullersten. Strandfodring, där ny 
sand förs på, är en teknik som i övriga Europa används mer som ett alternativ 
till hårda erosionsskydd av sten och betong. Tillsammans med etablering 
av strandvegetation som ger ett skydd mot vinderosion kan strandfodring 
skydda och reparera stränder som är påverkade av kusterosion. Ett projekt 
pågår för att byta ut hårda konstruktioner och säkra en del av kuststräckan i 
Bjärred med mjukt skydd och strandfordring. På sikt kan detta komma att bli 
en mer använd metod i kommunen på de platser där marginalerna på land är 
tillräckligt stora. Vid strandfodring i Lommabukten är det viktigt att sand inte 
hämtas från vattenområden med revlar i bukten eftersom det då finns risk att 
sandrevlar försvinner. Detta skulle medföra att erosionen ökar då revlarnas 
funktion som vågdämpare försvinner. Det skulle även ha en stor påverkan på 
arter och ekosystem. 

•	 Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn till ekologiska värden 
och till rekreation.

•	 Täktverksamhet i Lommabukten bör ej förekomma.

•	 Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej 
byggas ute i vattnet.
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Kretslopp, avfall och upplag
KRETSLOPP OCH AVFALL

Genom att verka för att utveckla cirkulär ekonomi ska inflödet och utflödet 
till och från produktåtervinningscykeln minska. Detta innebär att ökat 
samnyttjande, återbruk och återvinning leder till minskad förbrukning av 
naturresurser och energi samt att avfallsmängder minskas. Ökad cirkulär 
ekonomi hanteras inom kommunens kretsloppsplan samt energi- och 
klimatplan. Åtgärder i dessa innefattar bland annat ökad återvinning och 
återanvändning samt översiktlig bedömning av energi- och klimatpåverkan 
i tidigt planskede. Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall, 
och har vid upphandlingen av ett koncessionsavtal lagt över utförandet av 
avfallshanteringen till Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag). Upphandlade 
underentreprenörer utför den fastighetsnära insamlingen av mat-, rest-, 
trädgårds- och grovavfall, samt tidningar och förpackningar på uppdrag av 
producenterna. Matavfall och restavfall samlas tillsammans med tidningar 
och förpackningar in fastighetsnära genom två kärl uppdelade på fyra 
fraktioner. Sysav tar emot mat- och restavfall, restavfallet energiåtervinns 
till fjärrvärme och el, och matavfallet förbehandlas av Sysav inför biologisk 
produktion av  biogödsel och biogas på annan anläggning. Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen (FTI) tar hand om och återvinner tidningarna och 
förpackningarna. Dessa kan även lämnas på återvinningsstationer som 
finns på flera platser i kommunen. Alla invånare i Lomma kommun kan 
även lämna sitt hushållsavfall, utom mat- och restavfall, på någon av Sysavs 
återvinningscentraler. Sysav ansvarar för återvinningen av materialet så långt 
det är möjligt. 

•	 Lomma kommun ska i tätortsutvecklingen verka för att främja cirkulär 
ekonomi.

Kretsloppsplan
Kommunen har tillsammans med Sysav och en del av de övriga 
ägarkommunerna ett gemensamt avfallsplaneringsarbete, i form av en 
gemensam kretsloppsplan: ” Från avfall till resurs – gemensam kretsloppsplan 
2021- 2030” med tillhörande mål för avfallshanteringen. Målen syftar 
bland annat till att skapa en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs, 
material och produkter stannar i kretsloppet och avfall ses som en resurs. 
Syftet med planen är även att skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor 
och att inspirera till handlingar som bidrar till kretsloppsplanens mål. Ett 
framgångsrikt arbete uppnås när alla samverkar och samarbetar, både mellan 
kommuner och inom kommunen. Inom kommunen måste medborgare, 
företag, organisationer och kommunens egna verksamheter och bolag 
vara delaktiga. För ett lyckat arbete krävs bland annat kommunikation, 
teknikutveckling och fysisk planering.

MARK FÖR UPPLAG AV MASSOR

Inom Lomma kommun saknas permanenta platser avsedda för tillfälligt 
eller långvarigt upplag av schakt-, fyll-, och muddermassor, tång och 
grönavfall, samt bergkross, sten och sand till anläggning och byggnation. I 
planförslaget har ytor för tillfälligt och permanent upplag pekats ut. Utpekade 
tillkommande platser för upplag har bedömts lämpliga med hänsyn till goda 
vägförbindelser, närhet till aktuella verksamheter och med god marginal till 
områden med bebyggelse eller höga naturvärden. Utpekade platser innebär 
att upplagsyta kan tillkomma inom närområdet, exakt placering ska utredas 
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i samband med anläggning. Tillfälligt och permanent upplag av massor kan 
omfattas av anmälningsplikt och tillståndsplikt, detta ska hanteras i samband 
med anläggning av upplagsplats samt vid upplag. Platsen för tillfälligt upplag i 
sydöstra Bjärred innefattar tillfällig lagring av grönavfall. Platserna för tillfälligt 
upplag öster om Kustdammarna samt vid Trafikplats Flädie innefattar tillfällig 
lagring av schakt-, fyll- och muddermassor, samt tång och grönavfall. Platsen 
för deponi och tillfälligt upplag nära Återbruket, öster om Lilla Lomma, 
innefattar deponi och tillfällig lagring av schakt-, fyll-, muddermassor och 
grönavfall, samt tillfällig förvaring av bergkross, sten och sand till anläggning 
och byggnation. Deponi ska planeras och genomföras på ett sätt som 
långsiktigt ökar naturvärdena (ekosystemtjänsterna), genom exempelvis 
nyskapade naturmiljöer eller upprätthållande av artrik ruderatmark.

•	 Mark för upplag av schakt-, fyll-, och muddermassor samt tång och 
grönavfall ska reserveras i både norra och södra kommundelarna.

IT-infrastruktur
Regeringens mål till 2020 var att 95% av Sveriges hushåll skall ha tillgång 
till 100 mbit/s bredband. För Lomma så har bara 95% av hushållen tillgång 
till fiber, antalet hushåll och arbetsställen som har anslutit sig är 85%. 
Regeringens mål är därmed nått, men det är inte alla som ansluter sig via 
fiber. Lomma kommuns läge i regionen innebär att täckningen av mobilnätet 
är mycket god. I stort sett hela kommunens landbaserade yta har mycket god 
täckning med 4G, de områden som inte har mycket god täckning har god 
täckning. Detta gör att fiber ej är nödvändigt för samtliga, att ta ställning kring 
utveckling av ett fibernät riskerar därför att bli en ineffektiv satsning. Speciellt 
med tanke på utbyggnaden av kommande 5G nät som kommer innebära 
fler hushåll med 100 mbit/s. Kommunens infrastruktur inom IT består av 
ett fibernät och lokala bredbandsnät så kallade LAN i de olika byggnaderna 
vilka ansluter alla kommunens verksamheter. Nätet används enbart för 
kommunens egna verksamheter och förser omkring 1 300 datorer och 3 700 
Ipads/chromebooks med kommunikationslösningar och verksamhetssystem. 
Kommunen arbetar i nära samarbete med olika organisationer, exempelvis 
Sambruk, för att dra nytta av gemensamma lösningar för att utveckla 
kommunen.

Riktlinjer för placering av master och 
antenner
I kommunen finns det riktlinjer antagna för placering av master och 
antenner. Av riktlinjerna framgår att nya master ska prövas restriktivt 
och i första hand ska befintliga master användas. Nya master ska i första 
hand tillkomma inom planlagt industriområde, i anslutning till befintlig 
industriell anläggning eller inom kraftledningsområde. Nya master ska 
lokaliseras så att de kan samutnyttjas av flera operatörer. Nya master ska 
inte tillåtas inom naturreservat, Natura 2000-, byggnadsminnes- eller 
strandskyddat område. Nya master ska prövas synnerligen restriktivt inom 
områden som är riksintresse för kulturmiljö eller naturvård eller som har 
landskapsbildsskydd, samt tätortsnära rekreationsområden och utbyggnads- 
eller utvecklingsområden för bostäder enligt översiktsplanen.
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Miljökvalitetsnormer 
och andra miljöfaktorer
Kapitlet omfattar den miljölagstiftning som är relevant i översiktlig planering. 
Det kan handla om att undvika att placera bostäder på platser som är 
skadliga för människors hälsa på grund av buller, förorening eller annan risk. 
Det kan också handla om att undvika skada på miljön och helst eftersträva 
en förbättrad miljö när en förändrad markanvändning kommer till stånd. 
Viktiga aspekter för att minska negativ påverkan på människa och miljö är 
lokalisering av miljöstörande verksamheter, utsläpp till mark, vatten och luft 
från både bostäder, verksamheter och transporter. Det är också en viktig 
planeringsförutsättning att enligt gällande lagstiftning får en detaljplan eller 
verksamhet inte komma till stånd om den bidrar till att en miljökvalitetsnorm 
överskrids.

Buller
Buller definieras som oönskat ljud och uppfattas olika från person till person 
och varierar med tiden på dygnet. Buller som är skadligt för människors hälsa 
och som inte är tillfälligt anses som en olägenhet enligt miljöbalken. För att 
bedöma om buller är en olägenhet eller inte, finns framtagna riktvärden. 
Att människor upplever att de blir störda innebär inte nödvändigtvis att 
bullerriktvärdena överskrids. För befintlig bebyggelse gäller bland annat 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. De allmänna råden 
gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus samt för lokaler 
för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt 
boende.

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

Buller från verksamheter som bedrivs på verksamhetsområden i kommunen 
kan, liksom trafiken, föranleda att gällande riktvärden överskrids. För minskad 
störning av planerad och befintlig bebyggelse föreslås ett verksamhetsområde 
att på sikt upphöra, och en verksamhet ändras till ej miljöstörande 
verksamhet.

Kommunen arbetar aktivt med att utreda och förebygga olägenheter från 
buller genom tillsyn av miljöfarliga verksamheter, uppföljning av inkomna 
klagomål och genom strategisk samhällsplanering. För att få mer kunskap om 
bullerförhållandena i kommunen görs även bullerinventeringar. 

Järnväg

•	 Förutsättningar för att hålla buller inom gällande riktlinjer ska sär-
skilt belysas vid planläggning av utpekade områden för bostäder eller 
verksamhetsområden.

•	 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. 



181

A
ll

m
ä

n
n

a
  i

n
tr

e
ss

e
n

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

L o m m a b u k t e nL o m m a b u k t e n

B j ä r r e dB j ä r r e d

L ö d d e k ö p i n g eL ö d d e k ö p i n g e

B o r g e b yB o r g e b y

L o m m aL o m m a

Å k a r pÅ k a r p

A l n a r pA l n a r p

H j ä r u pH j ä r u p

F l ä d i eF l ä d i e F j e l i eF j e l i e

M a l m öM a l m ö
A r l ö vA r l ö v

Ö n n e r u pÖ n n e r u p

Höje å

Lödde å

L i l l a  L i l l a  
L o m m aL o m m a

H a b o l j u n gH a b o l j u n g

$

Miljö- och riskfaktorer

0 1 20,5

Kilometer

B-Verksamhet

Bensinstation, befintliga

Gasledning

Farligt gods, väg

Farligt gods, järnväg

! Invasiva arter

Gasledning med skyddszon 200 m

ÉÉ Kraftledning



182

A
llm

ä
n

n
a

  in
tre

sse
n

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Ljusföroreningar
När vi lyser upp miljön runtomkring oss på olika sätt och stör nattmörkret med 
ljus så kan man kalla detta för ljusföroreningar. Tidigare uppmärksammades 
detta framför allt som ett estetiskt problem eller ett problem för 
verksamheter som var beroende av mörker, exempelvis astronomisk 
forskning. Sedan flera år har dock problemet kraftigt eskalerat, delvis på grund 
av ny teknik som gör det billigt att låta artificiellt ljus spridas över en allt större 
del av dygnet, över större områden och med allt mer dagsljusliknande ”vitt” 
ljus. Detta påverkar människor, djur och växter på ett negativt sätt då mörkret 
krävs för att upprätthålla vår biologiska rytm. Detta kan påverka människors 
hälsa och djurs överlevnad och på senare år visar forskning på ett samband 
mellan den stora insektsdöden och ökande ljusföroreningar, vilket kan få 
enorma ekologiska konsekvenser på sikt. I landskapet behöver man tänka 
på detta när anläggningar med stora krav på belysning ska upprättas. Det är 
också viktigt i samhällsplaneringen att undvika alltför mycket fragmentering av 
områden med mörker.

Utsläpp till luft
Försämrad luftkvalitet beror på att oönskade föroreningar och partiklar 
släpps ut i luften. Ursprunget till sådana utsläpp kan vara hushåll, trafik- och 
transportsektor, uppvärmning och industriprocesser. Dessa föroreningar och 
partiklar är förenade med negativa miljö- och hälsoeffekter och vissa är även 
sjukdoms- och cancerframkallande. 

I Lomma kommun finns idag ytterst 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. 

I områden med villabebyggelse i Lomma kommun förekommer vedeldning 
i relativt stor omfattning. Röken från vedeldning innehåller partiklar, vilka 
kan bidra till problem för omgivningen. Utsläppen från vedeldning, från 
kaminer och andra så kallade lokaleldstäder, beror i stor utsträckning på 
eldningsanordning, kvalitet på veden och eldningstekniken. Störningar till 
följd av vedeldning hanteras av kommunens miljöenhet. Inom tätbebyggda 
områden får vedeldning endast ske som trivseleldning.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens 
utomhusluft samt se till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Normerna 
syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Av de mätningar som 
utfördes 2016 framgår att det, med begränsat dataunderlag, generellt 
sett anses vara god luftkvalitet i kommunen. Av utredningen kunde det 
konstateras att E6:an är en stor källa till luftföroreningar i Lomma kommun. 
Från och med 2017 är kommunen en del av Skånes luftvårdsförbunds 
program för samordnad kontroll av luftkvalitet och miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft i Skåne. Resultat från mätningar rapporteras årligen till 
Naturvårdsverket. Beräkningar genom emissionsdata och spridningsmodeller 
från 2017 visar på värden under miljökvalitetsnormerna.
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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, för 
statusklassificeringen se karta ”Statusklassning vatten”. Som exempel kan 
nämnas Kävlingeån och Höje å som har tidsfrist att uppnå god ekologisk 
status till år 2021. Den främsta orsaken till tidsfristen är fysisk påverkan 
och tillförsel av näringsämnen. Både Kävlingeån och Höje å är i stora delar 
föremål för diknings- och rensningsverksamhet. De består på en del sträckor 
av exempelvis kulvertar vilket medför negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden genom att vattenlevande djur 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 sin tur hänger ihop med utsläppen från 
åarna i stor utsträckning. Kvalitetskravet är att Lommabukten ska uppnå god 
ekologisk status innan år 2027.

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.  Kommunen ska aktivt verka för att utsläppen av övergödande 
ämnen eller andra miljöskadliga ämnen till vatten minimeras, och att god 
ekologisk och kemisk status respektive god kemisk och kvantitativ status 
uppnås i alla kommunens vattenförekomster. Detta görs genom att fullfölja 
åtgärdsprogrammen och se till att nya verksamheter och exploateringar 
helst förbättrar, men i alla fall inte ytterligare försämrar vattenkvaliteten 
i vattenförekomsterna. I övrigt behöver kommunen aktivt arbeta för att 
påverka andra kommuner i samma riktning till exempel genom samverkan 
för att minimera utsläpp från exploateringar och stora verksamheter som 
Sjölundaverket, Sysav och Copenhagen Malmö port så långt rimligt.

•	 Åtgärdsprogrammen för Höje å och Kävlingeån ska fullföljas. 
•	 Ny exploatering ska inte försämra vattenkvaliteten i vattenförekom-

sterna.
•	 Negativ påverkan på Lommabuktens vattenkvalitet från Sjölundaver-

kets utsläpp ska minimeras så långt rimligt.
•	 Negativ påverkan på Lommabuktens vattenkvalitet från Sysav och 

verksamheter i Copenhagen Malmö port ska minimeras så långt rim-
ligt. 
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ENSKILDA AVLOPP

Avloppsvatten från hushåll och enskilda avloppsanläggningar innehåller 
bland annat bakterier och näringsämnen. Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska 
avloppsvatten renas eller tas omhand så att det inte uppstår olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att släppa ut 
avloppsvatten som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljare. 
Kraven på en reningsanläggning ställs i relation till vad mottagande 
recipient förväntas klara av, vilket benämns som skyddsnivåer. Ett områdes 
skyddsbehov varierar ur både hälso- och miljöskyddsperspektiv bland annat 
på grund av störningskänslighet och ekologisk status. Normal skyddsnivå är 
grundkravet för vad alla avloppssystem ska klara av. I känsligare och/eller mer 
påverkade områden ställs hårdare reningskrav. Området placeras då i hög 
skyddsnivå.

Under 2016 utfördes en inventering i Lomma kommun gällande andelen 
enskilda avlopp och dess utformningar. Sedan dess har kommunen byggt ut 
det kommunala avloppsnätet och på så sätt gett möjlighet till fler att koppla 
upp sig. I Lomma kommun finns cirka trettio enskilda avlopp vilket är få i 
jämförelse med andra kommuner med jämförbart invånarantal. En del av 
de enskilda avloppen uppfyller dock inte kraven i gällande lagstiftning och 
hanteras som tillsynsobjekt inom Miljö- och byggnadsnämnden. Ambitionen 
är att så många fastigheter med enskilda avlopp som möjligt ska anslutas 
till avloppsnätet, i dagsläget har nästan hälften av de enskilda avloppen en 
planerad anslutning och övriga är i princip alla godkända eller ej i bruk.

LANTBRUK

Det finns ett 40-tal lantbruk i kommunen som genom utsläpp av 
näringsämnen och bekämpningsmedel kan förorena yt- och grundvatten. 
Utsläppen kommer från växtodling och djurhållning. Från djurhållningen 
(mestadels hästverksamheter) uppkommer gödsel som vid eventuell felaktig 
hantering bidrar till utsläpp av näringsämnen till vatten, i kommunen finns 
dock enbart mindre anläggningar. Inom växtodlingen används gödsel och 
andra näringsämnestillsatser som gödning och jordförbättringsmedel, och 
bekämpningsmedel används 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 både näringsämnen och bekämpningsmedel. 
Många lantbrukare arbetar också för att minska utsläppen ytterligare genom 
frivilliga åtaganden, exempelvis genom ”Greppa näringen” eller genom att 
helt undvika bekämpningsmedel.

Genom ett aktivt tillsynsarbete ska kommunen verka för att gällande 
föreskrifter följs och att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Kommunen är 
också medlem i flera vattenråd och andra vattensamarbeten för att bidra till 
åtgärder som minskar de diffusa utsläppen som sker via dagvattenutsläpp 
och annan ytavrinning (se mer om detta i kapitlet Natur, vatten och övriga 
naturresurser). Kravställning på mark som arrenderas ut av kommunen ska 
verka för förbättrad vattenkvalitet.
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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. Kommunen 
arbetar förebyggande genom tillsyn för att olyckor med förorening av yt- 
och grundvatten ska undvikas. Om olyckan ändå är framme samarbetar 
miljökontoret med räddningstjänst och kustbevakning för att minimera 
skadeverkningarna på miljön. 

Radon och andra källor till strålning
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva 
grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas 
radioaktiva metallatomer. Radon finns överallt i mark, luft och vatten. 
Marken är den vanligaste radonkällan och i vissa marktyper i jorden, särskilt 
alunskiffer, förekommer höga halter radon. Radon kan orsaka hälsoproblem 
vid exponering över längre tid, till exempel om radon förorenar inomhusluften 
genom läckage från marken eller byggnadsmaterial.

Under 2008 gav kommunen SGU i uppdrag att utföra en geologisk 
undersökning gällande radonrisken i marken i kommunen. Undersökningen 
visar att kommunen ligger i ett låg- till normalriskområde och därmed är 
risken lägre för att markradon ska kunna ge upphov till förhöjda radonhalter 
i hus. Några analyser som visar på höga radonhalter i dricksvatten har inte 
påträffats. 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, se geologisk information i kartorna 
”Grundvatten” och ”Jordart”. Inget område har bedömts som högriskområde.  
Då all mark innehåller radon blir det då avgörande med byggnadstekniken och 
hur stora otätheterna i grunden mot marken är. Om mycket luft från marken 
kommer in räcker den radonhalt som finns i mark som är lågriskområde för 
radon mycket väl till för att radonhalten i inomhusluften ska komma upp 
i nivåer långt över rikt- och gränsvärden för radon i bostäder och i andra 
byggnader. Om det vid grävnings- och schaktarbetet påträffas alunskiffer i mer 
betydande mängd i jordlagren utgör dock detta 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 1929-1974.

En annan källa till strålning i kommunen är kraftledningar. Då rör det sig 
om icke-joniserad strålning och denna misstänks ge upphov till bland annat 
barnleukemi. Kraftledningar behandlas i avsnittet om teknisk försörjning. 

•	 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.

Förorenad mark
Lomma har en lång historia som industrikommun och marken är på sina håll 
förorenad av både pågående och nedlagda verksamheter. Förorenad mark kan 
vara en fara för människors hälsa eller miljön och ibland vara ett hinder för 
samhällsutvecklingen. Ett antal förorenade områden har efterbehandlats och 
andra är under utredning. Efterbehandling av förorenad mark kan ske genom 
att förorenade massor förs bort, täckts över eller på annat sätt behandlas. 
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Ansvaret för avhjälpande av föroreningsskada regleras i 10 kap miljöbalken.  

Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med att kartlägga mark i länet som 
befaras vara förorenad av både pågående och nedlagda verksamheter, karta 
”Utfylld mark och potentiellt förorenade områden”. 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. Kommunen har även tagit fram en handlingsplan vars första etapp 
slutförs under 2021 och innebär att samtliga potentiellt förorenade områden 
riskklassas. 

Arbetet med etapp två kommer att innebära att de objekt som klassats i 
riskklass 1 (mycket stor risk) eller 2 (stor risk) prioriteras med hänsyn till 
följande parametrar: 

- Nära ytvatten
- Närhet till bostäder och skolor där det är många människor i rörelse
- Område med översvämningsrisk
- Område nära natur med högt skyddsvärde
- Pågående verksamheter

De prioriterade objekten genomgår en ansvarskontroll och därefter ställs 
krav på en MIFO fas 2 utredning vilket innebär att provtagning sker för att 
bedöma faktisk föroreningsnivå samt spridning. Vid behov har Miljö- och 
byggnadsnämnden möjlighet att ställa krav på avhjälpandeåtgärder.

I samband med planläggning för nya bostäder krävs en utredning om 
eventuell förekomst av föroreningar i marken, samt om det tidigare funnits 
någon form av miljöfarlig verksamhet på platsen. Omfattningen av en 
sådan utredning beror på den tidigare verksamhetens omfattning och 
användningsområde.  

På flera platser i kommunen har avfall deponerats, 22 deponier har 
identifierats genom inventering. Ett flertal av deponierna är gamla lertäkter 
som fyllts igen med avfall. Avfallet består bland annat av organiskt material 
som när det bryts ned bildar metangas. Det är en explosiv gas som spontant 
läcker ut i luften och som under vissa omständigheter kan utgöra en risk för 
människors hälsa och säkerhet. 

Utredningar har genomförts för att bedöma om vissa deponier är lämpliga för 
bebyggelse. Resultaten från dessa utredningar visar att metangasavgivningen 
var lägre än befarat och ett nytt bostadsområde nära Lomma hamn har 
därför växt fram på mark som tidigare använts som avfallsdeponi. För andra 
deponiområden behöver dessa restriktioner för markanvändning fortsatt 
beaktas eftersom det på andra ställen finns problem med gasbildning och 
bärighet i materialet. I takt med klimatförändringens påverkan kommer nya 
risker att uppstå när deponier och annan förorenad mark kan komma att 
översvämmas eller utsättas för annan fysisk påverkan.

Invasiva arter
En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt 
ursprungliga utbredningsområde, sprider sig av egen kraft och som orsakar 
skada på ekosystem och därmed även ekonomisk skada. Invasiva arter 
bedöms vara ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Inom 
EU-länderna beräknas invasiva arter orsakar skador för minst 12–20 miljarder 
euro per år (IEEP 2019). 

EU-förordningen (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion 
och spridning av invasiva främmande arter finns sedan 1 januari 2015, med 
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syfte att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av 
invasiva främmande arter. En ny svensk förordning om invasiva främmande 
arter som trädde i kraft den första januari 2019, fördelar ansvar och uppgifter 
i arbetet mellan flera myndigheter. Sveriges nationella förordning (SFS 
2018:1939) om invasiva främmande arter kompletterar EU-förordningen. 

I Lomma kommun finns i dagsläget flera invasiva arter, både på land 
och i havet. De större bestånd som identifierats på land syns på kartan 
”Miljö- och riskfaktorer”. 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 kommunen. En 
handlingsplan är framtagen för landlevande växter för att kunna arbeta 
strukturerat med frågorna. I dagsläget pågår insatser för att motverka 
utbredningen av gudaträd (inga kända förekomster kvar), jättebalsamin, 
jätteloka, jätteslide, parkslide, pestskråp, robinia, snöbär, tysklönn och vresros. 
På sikt är målsättningen att utrota dessa växter från kommunen, men arbetet 
är mångårigt. Av största vikt är att alla som arbetar med masshantering, 
markbearbetning, växthantering samt grönyteskötsel är medvetna om 
problematiken och inte sprider bestånden ytterligare. Jordmassor med 
fragment av invasiva arter klassas som riskavfall.

Då Sverige går mot ett varmare klimat på grund av klimatförändringar riskerar 
fler invasiva arter att få fäste 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.

Sysav:s avfallsanläggning på Spillepengen finns i klass A men ligger inte i 
Lomma kommun, här finns enbart delar av den gamla avslutade deponin. 
Det finns 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.

En C-verksamhet som till exempel bensinstationer bör inte ligga i närheten 
av annan bebyggelse utan lokaliseras i anslutning till större vägar och 
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vid infarterna till kommunens samhällen. I Lomma tätort har de tidigare 
stationerna inne i samhället lagts ner eller omlokaliserats. I Bjärred har 
nyligen en av stationerna omlokaliserats men en station finns fortfarande 
kvar inne bland bebyggelsen. Denna ska på sikt avvecklas. Av samma skäl ska 
verksamhetsområdet vid Kanik gamla tegelbruk omvandlas till lättare industri.

•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig verk-
samhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

•	 Det befintliga tankstället vid Lundavägen, Bjärred, ska på sikt avveck-
las. 

Transporter av farligt gods
Väg E6 är klassificerad som en primär led för transporter med farligt gods. 
Trafiken ökar generellt på hela vägnätet, men utvecklingen är speciellt 
kraftig på E6 mellan Malmö och Löddeköpinge och E22 mellan Malmö och 
Gårdstånga. Sträckan mellan Malmö och Helsingborg trafikeras av 40 000–50 
000 fordon per dygn. Enligt Trafikverket är avsnittet mellan trafikplatserna 
Lomma och Alnarp den mest trafikerade motorvägssträckan i Skåne. 
Lastbilstrafiken på E6 vid Lomma har ökat och är nu av en sådan omfattning 
att lastbilarna i princip tar i anspråk ett eget körfält under maxtimmen. 
Andelen lastbilstransporter är enligt Trafikverket cirka 20 procent av den 
totala trafikmängden och av dessa uppskattas andelen fordon med farligt gods 
till cirka 20–30 procent. 

E6:an korsar förutom känsliga friluftsområden och värdefulla vattendrag 
ett stort grund-vattenmagasin, Alnarpsströmmen. Dessa bör skyddas mot 
föroreningar. Farligt gods transporteras även på Lommabanan. I dagsläget 
trafikeras banan av cirka 20–25 godståg per dygn.

Kommunen har en räddningstjänst som är dimensionerad för att själva 
kunna klara de vardagsolyckor som inträffar i kommunen. För att hantera de 
händelser där den egna räddningstjänstens resurser inte räcker till finns en 
välutvecklad samverkan med andra skånska räddningstjänster.

Öresund är ett kraftigt trafikerat sund med en stor del transporter av farligt 
gods. Miljöriskerna i samband med en olycka till havs är stora. Oljeutsläpp 
är exempelvis ett av de största hoten mot det marina livet i Öresund. 
En tredjedel av alla oljetransporter i Östersjön sker med enkelskroviga 
fartyg, vilka innebär en mycket större risk för oljeutsläpp vid kollisioner, 
grundstötningar och andra olyckor. Vid en fartygsolycka i Öresund kan 
oljeutsläpp komma att driva in till kommunens kust och hota bland annat det 
rika fågellivet.

Kustbevakningen ansvarar för beredskap och åtgärder vid eventuella olyckor 
till havs. Vid oljeutsläpp ansvarar räddningstjänsten i det akuta skedet för 
saneringsåtgärder av den olja som flyter i land längs kusten. I nästa steg är 
kommunen ansvarig.

•	 Vid all nyetablering närmare transportvägar för farligt gods än 
avstånden i RIKTSAM ska en särskild riskutredning utföras och 
nödvändiga åtgärder vidtas.
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Räddningstjänsten
Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor 
för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.

Räddningstjänsten i Lomma bedrivs av Staffanstorps kommun sedan 
2006 via ett civilrättsligt avtal. Den lokala utryckningsstyrkan består 
av fem deltidsbrandmän som finns i fyra skiftlag. En viktig komponent 
i utryckningsstyrkan är de offensiva enheterna som består av mindre 
bandfordon som deltidsbrandmännen har med sig både på arbetsplatsen och 
vid bostaden. Detta upplägg ger snabba insatser till olyckorna.

Verksamheten styrs dels via lagen, dels via det handlingsprogram för 
verksamheten som finns antaget av kommunfullmäktige, Handlingsprogram 
Lomma kommun 2015-2018 enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Krisberedskap
I samband med varje ny mandatperiod ska kommunerna kartlägga sina 
sårbarheter och vilka risker som kan komma att drabba de kommunala 
verksamheterna. Kartläggningen görs i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) vilken tar sikte på hur väl kommunen kan upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet under kris. Kravet att genomföra en RSA finns i Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (även kallad LEH) och Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor (även kallad LSO). Syftet är att få fram en konkret åtgärdsplan för 
att reducera uppenbara sårbarheter i verksamheternas åtaganden.

I SKL:s och MSB:s Överenskommelse om kommunens arbete med 
krisberedskap 2019-2022, som förtydligar kommunernas arbete med bland 
annat risk- och sårbarhetsanalys, står det att kommunerna ska:

- Bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det 
geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda 
kommunala bolag och kommunalförbund.

- Använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering 
och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera 
extraordinära händelser.

- Efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med 
avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska 
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys.

Dessa punkter innebär i korthet att kommunerna ska använda sin RSA för att 
säkerställa ett fungerande beredskapsarbete innan, under och efter inträffad 
händelse. 

Räddningstjänsten 
på Vinstorpsvägen, 
Lomma

Beredskap och  
säkerhet
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I Lomma kommun finns en krisledningsplan som är en övergripande plan för 
hur Lomma kommun ska hantera extraordinära händelser och övriga typer 
av kriser och händelser som avviker från kommunens normala verksamhet. 
Utöver denna plan finns reglemente för krisledningsnämnd. Ytterligare 
stöd för krisledningsarbetet finns i form av instruktioner och checklistor för 
den centrala krisledningsorganisationens olika funktioner och ska hållas 
uppdaterade och löpande revideras under ansvar av säkerhetschefen.

Krisledningsplanen är en strategi för Lomma kommuns övergripande 
krishantering och är styrande för hur kommunen på central nivå organiserar, 
leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller hot om kris.

Det övergripande syftet med Lomma kommuns krisledningsplan är att 
säkerställa att Lomma kommun har en god krishanteringsförmåga i händelse 
av kris eller hot om kris och att man på bästa sätt ska kunna bibehålla 
funktionalitet i kommunens samhällsviktiga verksamhet. Planen syftar 
vidare till att förtydliga de ansvarsförhållanden som gäller vid kris inom 
kommunen och beskriver hur förvaltningar och verksamheter ska få centralt 
stöd i händelse av kris eller hot om kris om de inte har förmåga att hantera 
händelsen inom den egna organisationen.

I enlighet med EU:s översvämningsdirektiv så har Sverige även tagit 
fram regionala riskhanteringsplaner. I Skåne beslutades om sju planer 
på hösten 2021 och Lomma kommun hör till Malmöområdets plan. 
Riskhanteringsplanen presenterar åtgärder som syftar till att minska negativa 
effekter av översvämning oavsett orsak. Planen behandlar också alla aspekter 
av hanteringen av översvämningsrisker med inriktning på förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap inbegripet översvämningsprognoser och 
system för tidig varning. En uppdatering av krisledningsplanen behöver 
göras utifrån informationen som finns i riskkartorna som är kopplade till 
riskhanteringsplanen för Malmöområdet. 

Trygghet
Kommunen ska verka för att skapa en trygg och säker miljö för 
kommuninvånare, anställda och andra som berörs av kommunens 
verksamheter. Detta ska uppnås genom att:

- Beakta säkerheten i all planering och samhällsutveckling.
- Vid all planering och samhällsutveckling ska målet vara att skapa 

miljöer som motverkar otrygghet.
- Alla miljöer där barn vistas, i våra bostadsområden, förskole-, skol-, 

trafik- och fritidsmiljöer, ska vara utformade så att de bidrar till social 
trygghet.

- Planera för en god trafikmiljö.
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Anpassning till ett 
förändrat klimat

Utmaningar väntar
Människans utsläpp av bland annat växthusgaser påverkar vårt klimat på 
jorden. De två senaste årtiondena har globalt sett varit de varmaste under 
de senaste hundra åren och av de 20 varmaste åren någonsin uppmätta har 
19 inträffat sedan år 2000. Den globala genomsnittstemperaturen 2020 
var 14,9 ᵒC vilket innebär en temperaturökning på 1,2 ᵒC i jämförelse 
med förindustriell tid. Under perioden 1960–2020 har framför allt 
vintertemperaturerna ökat i Nordeuropa medan sommartemperaturerna 
har ökat i Sydeuropa. I Nordeuropa har nederbörden ökat, medan delar av 
Sydeuropa har blivit torrare. I framtiden har vi att vänta liknande men än mer 
extrema förändringar. 

I Lomma kommuns Energi- och klimatplan behandlas hur kommunen ska 
bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar. Samtidigt som vi minskar 
våra utsläpp måste vi också börja anpassa oss till de förändringar vi vet 
kommer. För Lomma kommuns del bedöms klimatförändringen innebära 
höjda havsvattennivåer, höjda grundvattennivåer, ökad erosion, ökade 
nederbördsmängder, mer extremt väder med ökade översvämningsrisker och 
längre torrperioder med ökande sättningsrisker som följd. Många av dessa 
händelser ser vi redan idag. 

KOMMUNENS KUSTZONSPROGRAM GER STÖD I 
PLANERINGEN

För att underlätta planering, utveckling och att tydliggöra ansvarsområden 
av kommunens klimatanpassningsarbete har kommunen upprättat ett 
Kustzonsprogram som antagits av kommunfullmäktige 2019. 

SCENARIER FÖR FRAMTIDENS KLIMAT

Projektioner för framtidens klimat baseras på ett flertal klimatmodeller som 
i sin tur utgår från olika utsläppsscenarier. Det utsläppsscenario som ligger 
närmast de hittills uppmätta trenderna i koncentration av växthusgaser är det 
som kallas ”RCP8.5”. Enligt FN:s internationella expertpanel för klimatfrågor 
(IPCC) ger detta scenario en global årsmedeltemperaturökning med 2,8–5,4 
ᵒC under nuvarande sekel. De största temperaturökningarna i Europa 
kommer att ske över Skandinavien och nordöstra Europa under vintern och 
över Sydeuropa under sommaren. Detta kommer att innebära stora negativa 
effekter på ekosystem, samhällsbyggande, jordbruk, kultur och ekonomi både 
globalt och lokalt. Redan nu syns effekter av klimatförändringen i samhälle 
och natur. 

I Lomma beräknas årsmedeltemperaturen öka med 4,4 ᵒC och 
årsmedelnederbörden beräknas öka med 25 procent under nuvarande 
sekel. De mest påtagliga klimatförändringarna i Lomma kommer då att ske 
vintertid med en ökning av vinterns medeltemperatur med 5,5 ᵒC och en 
ökning av vinterns nederbörd med 58 procent. Även antalet dagar med kraftig 
nederbörd och skyfall blir fler. Därmed ökar avrinningen i vattendragen och 
höga flöden blir vanligare vilket i sin tur får många konsekvenser. Samtidigt 
som nederbörden ökar, så ökar även avdunstningen på grund av högre 
temperaturer vilket kan leda till ökad sommartorka i södra Sverige. 

Piren i 
Lomma hamn
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Medelhavsvattenståndet förväntas stiga med 0,6 – 1,10 meter till år 2100 
(relativt RH 2000). Det går heller inte att utesluta risken att den globala 
medelhavsnivån kan höjas upp till 2 meter fram till 2100, även om det 
kvarstår stora osäkerheter i prognosen. Havsnivån och grundvattennivån i 
havsnära lägen kommer att fortsätta stiga under lång tid efter 2100 även om 
Parisavtalet nås med stora utsläppsminskningar. Havsnivån kan komma att nå 
upp till 5,4 meter redan vid 2300. Den stigande havsnivån märks redan nu och 
enligt IPCC steg den globala havsnivån med ungefär 16 cm under perioden 
1902-2015. Under 2006-2015 var den genomsnittliga havsnivåökningen 
3,6 mm/år och höjningen sker inte i ett jämnt förlopp. Samtidigt ökar 
också frekvensen av högvattenstånd och möjligtvis även varigheten.  Detta 
medför också att de högsta högvattenstånden behöver beräknas även 
med hänsyn taget till vinduppstuvning, våguppsköljningseffekter samt 
uppdämningseffekter från åarna i kombination med sannolikhetsanalyser för 
att få ett korrekt underlag för kritiska höjder.

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING

Lomma kommun har låtit genomföra flera detaljerade 
översvämningskarteringar av Höje å med Önnerupsbäcken, kusten, samt 
delar av Kävlingeåns dalgång. Syftet har varit att få bättre kunskap om 
vilka områden i kommunen som sannolikt kommer att drabbas av stigande 
havsnivåer och ökande flöden i framför allt Höje ås avrinningsområde inom 
kommunen. Även en kombination av ökat flöde och höjd havsnivå har 
modellerats. Till detta har även modellerats vilka områden som översvämmas 
vid vissa nivåer och flöden och där vattnet sedan inte rinner undan efter 
att vattnet drar sig tillbaka (instängda områden). Vid ett 100-årsflöde eller 
snarare ett flöde med 100 års återkomsttid* i Höje å, i kombination dels med 
dagens medelvattenstånd, dels med ett prognosticerat medelvattenstånd år 
2100 längs Lommakusten, så översvämmas ett område norr om Lomma tätort 
(se översvämningsscenario I respektive II), men befintliga fysiska skydd klarar 
denna temporära vattennivåhöjning.

Resultaten från simuleringen av ett framtida 30-årsflöde i Höje å i kombination 
med år 2100 års prognosticerade medelhögvattenstånd i havet kan ses i 
översvämningsscenario III. Modelleringarna visar att vattnet till stor del 
tränger in via Höje å och översvämmar låglänta områden utmed ån och även 
vissa befintliga fysiska skydd. Även låglänta områden utmed Kävlingeån blir 
översvämmade. 

Översvämningsscenario IV visar hur utbredningen av vattnet täcker stora delar 
av landskapet när ett prognosticerat 100års-högvattenstånd i havet tar sig in 
via Höje å i kombination med att ån förser de nedre delarna med ett framtida 
30-årsflöde. Inga befintliga fysiska skydd klarar detta scenario.

HOTBILD

Stora delar av Lomma kommun är låglänt landskap (se Höjdkarta). Samtidigt 
finns det en lång kuststräcka och två stora vattendrag vars avrinningsområden 
avvattnar stora delar av Skåne. De hot som klimatförändringen kan 
förväntas utgöra är därför framför allt översvämningsrelaterade och kan 
påverka samhällsstrukturer i kommunen som bebyggelse, infrastruktur 
och kommunikation, vattenförsörjning och avloppshantering samt 
energiförsörjning. I ett längre perspektiv finns även aspekter att beakta som 
hälsofrågor och effekter på naturmiljö och ekosystem. 

* För att tydliggöra sannolikheten av olika händelser brukar man använda 
begreppet återkomsttid. Med det menas att en specifik händelse i genomsnitt 
inträffar eller överträffas en gång under den angivna tidsperioden.
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Kävlingeån (Lödde å), som är Skånes näst största vattendrag, utgör ingen 
större risk i kommunen. Detta beror på att det inte finns så mycket bebyggelse 
i ådalen. Ådalen har mer naturlig karaktär och de dagvattenutsläpp som sker 
är i dimension för vad vattendraget kan ta emot i de nedre delarna. På sikt 
kommer dock ådalen att bli påverkad av den permanenta havsnivåhöjningen.

Höje å, som rinner genom Lomma tätort, är en mindre å, men är i princip 
ensam mottagare för Staffanstorps och Lunds kommuners dag- och 
renade spillvatten. Spillvattnet har sitt ursprung i vattenområden utanför 
avrinningsområdet (Bolmen, Vombsjön, Ringsjön). Ån ligger dessutom i ett 
flackt landskap och har historiskt rätats och fysiskt förändrats för att avvattna 
det bördiga jordbrukslandskapet. Detta gör att vid höga nederbördsmängder 
kan ån på kort tid få mycket höga flöden. 

Lommabukten och Öresund är dessutom kustvatten med speciella 
förutsättningar. En stor del av Östersjöns vatten passerar här, och vid vissa 
väderlekar kan havsvattennivån stiga mycket snabbt. Havets nivå ger även en 
dämningseffekt uppströms i åarna.

Det är inte enbart vattennivåerna som kan orsaka problem vid 
översvämningar. Översvämning kan också innebära markförändringar, med 
exempelvis ökande skredrisker och ökande sättningsrisk för byggnader och 
andra konstruktioner till följd. Det kan också finnas ras- och skredrisker i 
närheten av åarna.

SÅRBARHET OCH SAMHÄLLSVIKTIGA FUNKTIONER

För att tydliggöra sårbarheten i samhället av olika händelser använder man 
begreppet samhällsviktig funktion för de anläggningar man måste skydda för 
att samhället ska kunna hjälpa till eller för att undvika mycket stor skada för 
lång tid framöver. Förutom den tekniska infrastrukturen finns framför allt ett 
avloppsreningsverk och flera kustnära avloppspumpstationer, utöver detta 
inga andra samhällsviktiga funktioner som exempelvis sjukhus. 

VEM HAR ANSVARET?

Flera aktörer delar på ansvaret för anpassning till ett förändrat klimat. 
Såväl privata aktörer som kommun, region och stat har ansvarsområden. 
Nyligen är Boverket utsett att som statlig myndighet samordna de övriga 
cirka 16 statliga myndigheter som har ansvar inom klimatanpassningens 
områden. Den enskilde har ett stort egenansvar i att skydda sin egendom från 
klimatförändringarnas effekter. De statliga och kommunala ansvarsområdena 
angående kustzons- och klimatanpassningsfrågor sträcker sig över flera 
sektorer och aktörer och är minst sagt komplexa. Det finns idag ingen 
enskild lagstiftning som direkt styr klimatanpassningsarbetet, däremot 
finns det lagrum som berör klimatanpassningen på olika sätt. Kommunens 
arbete med klimatanpassning sträcker sig därför över flera förvaltningar och 
politikerområden (se vidare Kustzonsprogram för Lomma kommun).
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Åtgärder
Endast de åtgärder som tar mark i anspråk i landskapsskala redovisas här i 
översiktsplanen på kartorna ”Naturbaserade åtgärder för klimatanpassning” 
och ”Övriga åtgärder för klimatanpassning”. Även andra ställningstaganden 
finns och redovisas under rubriken ”Övriga ställningstaganden för anpassning 
till ett förändrat klimat” längre fram i texten.

SKYDD

• 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, ska detta i först 
hand ske samordnat med närliggande fastigheter och utan negativ 
påverkan på vare sig omgivningen eller natur- och kulturvärden.

Som beskrivits ovan ligger hela Lomma kommun långt ner i 
avrinningsområdenas vattensystem. Översvämningar som inte beror på högt 
havsvattenstånd kan bero på att stora mängder vatten kommer på kort tid, 
men även på att marken inte kan ta emot och infiltrera vatten. Lerjordar 
uppvisar, efter långa perioder med regn eller vid snösmältning efter tjäle, 
ungefär samma vatteninfiltrerande förmåga som en asfaltsyta. För att öka 
landskapets vattenhållande förmåga behövs därför fler ytor för vatten. 
Detta kan ske antingen genom att nyskapa översvämningsytor, meandringar 
i åarna, dammar eller öka mängden beväxta ytor (se karta ”Naturbaserade 
åtgärder för klimatanpassning”, se även teknisk försörjning om dagvatten). 
Större vattenutjämningsprojekt ska förläggas på marknivåer över högsta 
högvattenstånd i havet och åtgärder som syftar till att öka vattenflödet i 
ytvattenförekomsternas avrinningsområden ska undvikas. Av detta skäl 
behöver arbete ske över kommungränserna och fördröjningskapacitet 
behöver finnas uppströms Lommas kommungräns för att minska 
översvämningsriskerna från åarna.

Skredrisker, förutom erosion, kan framför allt uppstå i områden nära 
åarna. Därför är det viktigt att undvika tillkommande bebyggelse eller 
samhällsviktig infrastruktur i ådalarna. I övrigt finns enbart en mycket kort 
sträcka längs Lommabukten söder om Bjersund utpekad i SGU:s kartering. Av 
karttekniska skäl är inte ras- och skredriskområdena utritade utan enbart den 
sårbarhetszon som uppstår till följd av detta. 

De områden som pekats ut för kompensation samt ekologiska korridorer 
(se vidare om detta begrepp under kapitlet ”Natur, vatten och övriga 
naturresurser”) ska bistå med ekosystemtjänster för att underlätta 
klimatanpassning. För att skapa beväxta ytor i landskapet och öka den 
vattenhållande förmågan utan att göra avkall på produktionskapaciteten 
i jordbruket kan man utöka de ytor som kan ges flera funktioner i 
slättlandskapet. Dessa obrukade småytor i jordbrukslandskapet kan vara 
exempelvis våtmarker, kantzoner, buskiga ägogränser och bryn, bioträdor, 
åkerholmar, träd, märgelgravar, beväxta vägrenar, markvägar och gröna 
obrukade stråk. På samma sätt ska alla åtgärder för anpassning till ett 
förändrat klimat göras med mångfunktion, både inom tätbebyggelse och i 
landskapet. 

I sista hand kan skyddsvallar behöva byggas för att framför allt skydda 
befintliga allmänna värden. I södra Lomma tätort förslås en utvidgning 
av reservatet för skyddsvall mot havet. I Borgeby reserveras mark för ett 
skyddsområde runt avloppsreningsverket.
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EROSIONSSKYDD

Erosion av sand vid våra kuster är en naturlig process. Erosionen i Lommabukten 
har dock förändrats på grund av utbyggnaden av Malmö hamn och Spillepeng. 
En höjning av havsnivån på grund av klimatförändringar kommer att ytterligare 
öka problemen med stranderosion längs kustzonen i Lomma. Stranderosion i 
Lommabukten sker inte kontinuerligt utan den största skadan sker under höst- 
och vinterstormarna då höga vågor i kombination med högt vattentillstånd 
eroderar strandbrinken och förflyttar sand vid kusten. De södra och norra 
delarna av kommunen har mera långgrunda och flacka stränder vilket medför 
att erosionen inte är lika stor som i den mellersta kommundelen. Sanden till 
åtgärder för strandfodring sker genom sandåterföring.

Skyddsåtgärder mot erosion behandlas i kapitlet ”Teknisk försörjning”.

RETRÄTTOMRÅDEN

Hela Lommabuktens kuststräcka och grunda bottnar är att betrakta som 
mycket känsliga ur ekologisk synvinkel. Denna känsliga natur kan definieras 
som området ner till tre meters djup i bukten och upp till 4 meters höjd på 
land. Inom detta område kommer klimatförändringen att få genomslag innan 
år 2100, dels genom havsnivåhöjningen, dels genom erosionens påverkan 
på kusten. För att säkra kommunens allra viktigaste naturtyper såsom 
strandängar och ålgräsängar ska därför erosions- och översvämningsprocesser 
tillåtas på kustavsnitt utan samhällsviktiga funktioner. Därmed behöver 
reträttområden identifieras som innebär att grunda vatten- och landområden 
på sikt kommer att förändras till natur, för utbredning av dessa se kartan 
”Naturbaserade åtgärder för klimatanpassning”. Vissa av dessa områden 
inåt land kommer att kunna fortsätta användas som odlingsmark eller 
rekreationsområden under viss tid framöver, men i takt med att havet och 
grundvattennivåerna stiger så kommer de mest låglänta områdena att 
översvämmas permanent.
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ÖVRIGA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR ANPASSNING TILL ETT 
FÖRÄNDRAT KLIMAT

Bebyggelse

• Nya bebyggelseområden får enbart tillkomma på mark som ligger på 
lägst 3 meters höjd över havet.

• Nya byggnader får ej tillkomma inom 50 meter från platser med ras- 
och skredrisk.

• Nya byggnader får enbart tillkomma på platser där skydd mot klimat-
förändringens effekter de närmsta 100 åren säkerställts.

• Nya byggnader får enbart tillkomma där tillfartsvägar och övrig tving-
ande teknisk försörjning kan säkras mot klimatförändringens effekter 
de närmsta 100 åren.

• Vid prövning enligt PBL kap 2 ska kommunen väga in klimatförändrin-
gens 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 
dels genom erosionens påverkan på kusten. Även skredrisker i ådalarna 
behöver beaktas. 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 Lomma-
buktens erosionspåverkade område längs hela kusten som ej kan 
skyddas med allmänna medel.

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

Särskilda regler behöver appliceras inom denna zon för att säkra både 
allmänna och enskilda intressen. Utöver vad som listas i ovanstående texter 
gäller då även att:

- I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska inga nya bostadsbyg-
gnader eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsan-
läggningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya bostäder ur 
annan bebyggelse tillåtas.

Dagvatten- och flödeshantering

Kommunen samarbetar i en tvärkommunal dagvattengrupp i Höje å vattenråd 
med Staffanstorps kommun, Lunds kommun och VA SYD kring de frågor 
som rör utsläppsmängd av vatten till Höje å. Såväl åtgärder som syftar till att 
reducera de mängder som släpps ut idag, som åtgärder för att fördröja vattnet 
i å-fåran behandlas här genom Höje å vattenråd. 

Lomma kommun är också på tröskeln till att anta en dagvattenpolicy där ett 
regelverk för lämpliga arbetssätt antas. Lokal fördröjning av dagvatten måste 
öka även inom redan exploaterade områden. Det är av absolut nödvändighet 
att all fördröjning av vatten sker så högt upp i vattensystemen och så nära 
vattnets ursprung som möjligt i alla system. Det är endast genom att vara 
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konsekvent i dessa frågor som resultat kan uppnås. Detta ska vara en 
förutsättning vid all ny exploatering för att inte ge kostnader i nästa skede.
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Analys av risker för den byggda miljön som 
kan följa av översvämning, ras, skred och 
erosion som är klimatrelaterade (Enligt PBL 3 
kap 5§ 4)

RISK TILL FÖLJD AV ÖVERSVÄMNING
Avgränsning: Lomma kommun har i arbetet med översiktsplanen undersökt 
översvämning orsakat dels av skyfall och dels av hög havsvattennivå, höga 
vattenivåer i Höje å eller en kombination av dessa. Den höjddata som använts 
härstammar från en laserscanning som genomfördes 2016, eventuella 
schakter som då förekom har i vissa fall gett upphov till felaktigheter i 
resultaten, detta har korrigerats manuellt. Ur riskhänseende har byggnader 
belägna inom 2 meters avstånd från översvämning ansetts vara riskutsatta, 
byggnader som uppförts skyddade mot högt vattenstånd (genom 
planbestämmelse) har exkluderats, beträffande framkomligheten har även 
den analyserats från olika räddningstjänststationer.

Översvämningar till följd av Skyfall

En kommuntäckande skyfallskartering har tagits fram av DHI på Uppdrag 
av Lomma kommun (KS/KF 2019:366, 2020-02-18). Modellen bygger på 
laserdata från 2016 och varje cell har en upplösning på 2x2 meter och hänsyn 
har tagits till ytans genomsläpplighet, råhet, lutning och infiltrationsförmåga.  
Byggnader har höjts upp för att flödet ska passera förbi dessa. Hårdgjorda 
ytor, i huvudsak byggnader och vägar har förutsatts vara anslutna till ett 
ledningsnät med en kapacitet att avleda ett 10- års regn.

Regnbelastningen har satts till ett 100-års regn med en klimatfaktor på 1,4 
(framtida 100-årsregn). Ur rapporten sidan 7 ”Utifrån en statistisk bearbetning 
av regndata, beskrivet i Svenskt Vattens publikation P104, har s.k. intensitets-/
varaktighetssamband tagits fram, dvs. regnintensitet som funktion av 
varaktighet med en viss sannolikhet, så kallad återkomsttid. Regnstatistiken 
används bl.a. för dimensionering av dagvattensystem. Från denna statistik 
har ett 100-årsregn med en total varaktighet på sex timmar valts. Enbart 
den mest intensiva 30-minutersperioden har studerats med modellen, då 
intensiteten för övriga delar (för- och efterregn) är lägre än bedömd kapacitet 
för både ledningsnät och markens infiltrationsförmåga. Vid 100-årsregnet 
faller totalt ca 62 mm regn under dessa 30 minuter. Motsvarande volym för 
ett dimensionerande 10-årsregn är ca 21 mm. Således har samtliga hårdgjorda 
ytor belastats med volymsskillnaden, dvs. 41 mm under 30 minuter. Övriga 
genomsläppliga ytor belastas med hela regnvolymen på ca 62 mm.”

Modellen är byggd för att möjliggöra en koppling av modellen till befintligt 
dagvattennät och därigenom se var nätet överbelastas, var dämning sker. 
I dagsläget har denna koppling ej gjorts utan alla data bygger på ytornas 
beskaffenhet. Vägtrummor och kulverteringar ingår inte heller i analysen, 
dock har höjdmodellen modifierats vid viadukter och broar för att möjliggöra 
vattentransport. Resultatet redovisas både i form av en vattendjupskarta 
och en flödesriktnings- och maximalflödeskarta. Modellen är uppbyggd av 
3 delkartor för olika avrinningsområden, dessa överlappar varandra, men 
har sammanförts i en resultatfil. I randzonen kan det förekomma mindre 
felaktigheter i resultatdatan men randzonerna är placerade så att de alltid 
ligger utanför tätbebyggda områden.
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Analysresultat:

Resultat byggnader

Vid skyfall kan ett antal lågpunkter noteras, de lågpunkter där större 
vattendjup förväntas ansamlas är oftast belägna där bebyggelse saknas, 
såsom i parker och grönytor. Värt att notera är att underjordisk infrastruktur 
och deras eventuella kapacitet inte är medtaget i analysen. När data gallrats 
från felaktigheter som beror på datainsamlingsmetod (laserscanning), 
samt höjdsättning inom fastigheten som resulterar i stående vatten invid 
byggnad (ex vis garagenedfart/ källartrappa / damm) återstår 93 byggnader 
(komplementbyggnader ej medtagna). 55 av dessa är bostadsbyggnader, 
flertalet friliggande småhus (32st), samt kedjehus (21st) och även 2 
flerfamiljshus ingår i denna kategori, vidare utgörs 15av de drabbade 
byggnaderna av industribyggnader och 7 byggnader som inrymmer 
samhällsfunktioner, såsom skola, distributionsbyggnad, reningsverk och 
kulturbyggnad. De återstående 14 byggnaderna är ekonomibyggnader och 
ospecificerade verksamhetsbyggnader. Av de 93 byggnader som enligt 
analysen drabbas ligger 59 inom detaljplanerat område.

Resultat åtkomst till fastighet via vägnätet 

Översvämmade vägar –vattendjup >0,5 m

•	 Aromavägen -16 adresser - svåråtkomliga enligt analysen – 
framkomligt via GC-vägar

•	 Lilleby – 1 adress - svåråtkomlig
•	 Björnbärsgatan – 78 adresser – svåråtkomliga – (dock 

översvämning på vägen) framkomligt via GC-vägar
•	 Stävgatan – 32 adresser - svåråtkomliga enligt analysen – ser ut 

som det skulle gå att komma fram på GC-vägar

Kommunens syn på hur risk från skyfall kan minska eller 
upphöra

Ett första steg är att se över modellen beträffande underjordisk infrastruktur 
då vissa av översvämningarna som syns i modellen troligen minskas genom 
avledning via befintliga rör och trummor. Vidare bör arbetet med att hantera 
och fördröja dagvattnet vid källan intensifieras och även en översyn ske, inom 
planlagda områden, av hur dagvatten vid skyfall kan röra sig på markytan 
till recipient med minsta möjliga skadeverkning. Utanför detaljplan anser 
kommunen att det är fastighetsägarens ansvar.

Översvämningar till följd av hög havsnivå.

För att analysera vilka byggnader som ligger inom riskzon för 
havshögvattenhändelser i närtid har Lomma kommun valt att analysera vilka 
byggnader som ligger inom 2 meters avstånd från mark som ligger lägre än 
2,4 meter över havet, med en vid den vattennivån direkt koppling till havet. 
Den valda höjden motsvarar ungefärligen ett hundraårshögvatten år 2100 
(SMHI Extremvattenstånd i Lomma, SMHI 2020-04-17) samt 10cm under det 
dimensionerade vattenståndet för ett hundraårshögvatten i kombination med 
våguppsköljning 2070 (DHI, Skyddsvall Lomma, juni 2020).

Resultat byggnader

Den bebyggelse som riskerar att drabbas vid en havsnivå på +2,4 meter utgörs 
av ca 200 byggnader (komplementbyggnader ej medtagna). 

Av dessa befinner sig 90 st inom detaljplaner av de inom detaljplan utgörs 
4 byggnader av flerbostadshus, 14 av enbostadshus (3 av dessa ligger i 
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en avstyckningsplan). 3 byggnader är hamnbyggnader, 1 varvsbyggnad, 
11 utgörs av fritidshus i områdesbestämmelser. Resterande utgörs av 
paviljongbyggnader, oftast på allmän platsmark och kolonistugor inom 
parkmark.

Resultat åtkomst till fastighet via vägnätet 

•	 Strömnäsvägen – 1 adress - svåråtkomlig
•	 Önnerup – 1 adress – fastighet sannolikt åtkomligt, kan vara 

fel i höjddata, översvämning sker där vägen korsar en bäck/
dikningsföretag

•	 Holmen – 2 adresser - svåråtkomliga
•	 Klockarevägen – 9 adresser - svåråtkomliga
•	 Tegelmästarvägen – 16 adresser svåråtkomliga enligt analysen 

– vid manuell granskning ser det ut att vara fler som är 
svåråtkomliga, uppemot 30 adresser.

•	 Smålandsgatan- 41 adresser - svåråtkomliga enligt analysen –
sannolikt åtkomliga via GC-vägar

•	 Höjeågatan -148 adresser - svåråtkomliga enligt analysen – 
åtkomliga via GC-vägar

Kommunens syn på hur risk från översvämning till följd av hög 
havsnivå kan minska eller upphöra

•	 Följande ställningstaganden finns i Kommunens 
kustzonsprogram, antaget av kommunfullmäktige 2019-05-
23. Skyddsområden för befintliga översvämningsskydd ska 
tydliggöras i den fysiska planeringen.

o Detta har delvis gjorts i översiktsplanen.
•	 På sikt ska skillnaden tydliggöras mellan områden som kan 

säkras mot permanent havsnivåhöjning genom skydd och 
områden som inte kan säkras av geofysiska skäl.

o Detta arbete har inkorporerats i översiktsplanens 
ställningstaganden genom Respekt Kustzon.

•	 Grunda havsområden ner till 3 meters djup ska pekas ut i den 
översiktliga planeringen.

o Detta arbete synliggörs i översiktsplanens 
kustvattenplan.

•	 Översvämning ska tillåtas ske på platser där samhällsintressen 
inte hotas. Dessa platser undantas från exploatering 
och reserveras som översvämningsytor respektive 
klimatkompensationsområden i kommande översiktsplan. 
Utpekade platser bör omfatta kustnära mark upp till +4 meter 
över havet.

o Detta arbete synliggörs genom åtgärdskartorna för 
klimatanpassning i översiktsplanen.

•	 Kommunal mark, fastigheter och anläggningar ska klassas 
med avseende på översvämningsrisk. En sammanhållen 
strategi för fysiska åtgärder eller reträtt tas fram för att säkra 
samhällsviktiga funktioner som kommunen ansvarar för senast 
år 2021. 

o Detta arbete är delvis synliggjort i översiktsplanen 
men ytterligare arbete återstår.



209

A
n

p
a

ss
n

in
g

 t
il

l e
tt

 f
ö

rä
n

d
ra

t 
kl

im
a

t

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

•	 Kompletterande skyddsåtgärder ska utredas för att skydda 
bebyggelsen i hamnen, centrala Lomma och Lomma hamn 
senast 2020.

o I översiktsplanen pekas översvämningsskydd ut för att 
skydda de centrala delarna av Lomma.

•	 Fördröjningsmagasin, översvämningsytor och 
klimatanpassningsområden som skyddar samhällsviktiga 
funktioner ska likställas andra tekniska skyddsanläggningar i 
den långsiktiga investeringsplanen.

o Detta arbete pågår.
•	 Dialog och informationshantering ska utvecklas.

o Detta arbete pågår.

RISK TILL FÖLJD RAS OCH SKRED
Aktsamhetsområde – Lutningsanalys

Lomma kommun är relativt flackt varför SGU´s översiktliga kartering för skred 
i finkorning jordart i huvudsak pekar ut mänskligt skapade banker (bullervallar 
och pulkabackar) samt skärningar (vid väg, järnväg samt dikningar. Ett 
område berör dock ett tätbebyggt område där 4 bostadsbyggnader ligger 
inom riskzonen, 3 enbostadshus och ett flerbostadshus. I samband med 
byggnationen kunde för de flesta byggnaderna verifieras att geoteknisk 
undersökning företagits och för en byggnad vidtogs åtgärd för att minska 
jordens flytbenägenhet.

Aktsamhetsområde – Strandnära

För Lomma kommun pekas i SGU´s översiktliga kartering för skred i finkorning 
jordart ut det område som ligger inom 50 meter från strandlinje och ej utgörs 
av morän eller berg. Analysen tar ej hänsyn till eventuell strandskoning, 
kajer, pålning eller dylikt, varför någon analys ej utförts angående byggnader 
inom 50 meters zonen utifrån SGU:s kartprodukt. Flertalet av vattendragen 
omfattas av dikningsföretag och när dessa upprättats och utfördes togs, för 
att i möjligaste mån bibehålla deras vattenavbördande förmåga, hänsyn 
till materialens skredbenägenhet och eroderbarhet. De är dock utförda 
för lantbrukets syften. I mer urbana områden finns oftast någon form av 
strandskoning.

Kommunens syn på hur risk från översvämning till följd av ras 
och skred kan minska eller upphöra

Risken till följd av ras och skred bedöms ej som överhängande i kommunen, 
det som befaras medföra störst samhällspåverkan är ras och skred invid statlig 
infrastruktur (väg/järnväg). I den fysiska miljön där kommunen är huvudman 
för det strandnära området (exempelvis kajer och kommunala erosionsskydd) 
så sker löpande kontroller av skicket på dessa.
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RISK TILL FÖLJD AV EROSION
En zon om 500 m från nuvarande strandlinje bedömts som sårbar för direkt 
påverkan från kusterosion eller dess indirekta följder. Kartläggning har också 
skett genom SGU:s projekt Skånestrand beträffande var erosionen befaras 
öka. Kommunen bedriver ett aktivt arbete med att anlägga och uppgradera 
erosionsskydd på platser där samhällsviktig bebyggelse/infrastruktur kan 
komma att hotas. Kommunen arbetar även med teknikutveckling och 
innovation för att bidra till att utveckla frågorna.

Kommunens syn på hur risk till följd av erosion kan minska eller 
upphöra

I översiktsplanens kapitel teknisk försörjning anges var erosionsskydd finns 
och planeras. Kommunal planering för uppgradering sker endast för de 
kommunägda skydden.
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Kommunens 
ställningstaganden 
samlade

Piren i 
Lomma hamn
Långa bryggan,
Bjärred

Planstrategi
•	 Vi växer flerkärnigt med två jämbördiga men inbördes olika 

tätortskluster, Lomma/Alnarp och Bjärred/Flädie.  
Vi växer stadigt och balanserat relativt omgivande städer och tätorter. 
När vi växer utvecklar vi våra tätorter med utgångspunkt i befintliga 
värden och karaktärer. 

•	 Vi fokuserar på att samla, förtäta och förädla bebyggelse i strategiska, 
kollektivtrafiknära lägen. Vi bygger så för att få bästa möjliga 
förutsättningar för folkliv, service, rekreation, hållbart resande samt 
framtida helhetslösningar för energi- och klimatutmaningar. 

•	 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. 

•	 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. 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. 

•	 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 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.

Tätorts- och landsbygdsutveckling
•	 Kommunen ska bedriva ett tvärsektoriellt utvecklingsarbete kring 

livsmiljö, attraktivitet, besöksnäring, varumärke och kommunikation.
•	 Kommunen ska ha fokus på att attrahera människor och få dem att 

mötas genom att utveckla kommunens sociala och urbana kapital. 
•	 Kommunen ska verka för ett samhälle där det är högt i tak, tryggt och 

inkluderande.
•	 Platser och stråk ska gestaltas så att de är tillgängliga för alla och bidrar 

till ett mer jämställt och jämlikt samhälle. 
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•	 Barn och ungdomars perspektiv ska bevakas genom hela 
planprocessen genom en utarbetad arbetsprocess.

•	 I arbetet med medborgardialoger ska kommunen sträva efter att 
aktivt nå alla samhällets grupper, samt medvetet arbeta för en jämn 
könsfördelning bland deltagande.

•	 Kommunen ska utveckla de större tätorternas identitet, stärka stråken 
samt utveckla viktiga platser för att skapa bättre förutsättningar för 
folkliv. 

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

•	 Våra gemensamma rum ska vara utformade efter den oskyddade 
trafikantens villkor och skala. 

•	 Gång- och cykeltrafik ska i högre grad prioriteras inom tätorterna. 
•	 Kommunen ska arbeta med parkering och mobilitetslösningar utifrån 

ett modernt angreppssätt för att hitta rätt tillgänglighetsnivå utan att 
bilarna dikterar villkoren. 

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

Lokalisering av ny bebyggelse
•	 Nya byggnader och ny bebyggelse bör utföras som förtätning, inom 

område utpekat för prövning av förtätning eller inom utpekade 
utbyggnadsområden. Övrig bebyggelse får ej omvandlas till 
bostadsbebyggelse utanför ovan nämnda områden. 

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

•	 Nya byggnader får enbart tillkomma på platser där skydd mot 
klimatförändringens effekter de närmsta 100 åren säkerställts.

•	 Nya byggnader 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.

•	 Nya bebyggelseområden får enbart tillkomma på mark som ligger på 
lägst tre meters höjd över havet.

•	 Respekt kustzon utgörs av områden som inte är detaljplanelagda och 
är belägna inom:
- 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar 

Lommabuktens erosionspåverkade kuststräcka i hela kommunen 
som inte kan skyddas med allmänna medel.

- Dessutom strandskyddets område i kommunen.
- Dessutom områden som understiger tre meter över havet. 

•	 I zonen som omfattas av respekt kustzon ska ingen nya 
bostadsbyggnader eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga 
skyddsanläggningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya 
bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.

•	 För att värna befintlig ortsindelning och utblickarna ska ingen ny 
bebyggelse tillkomma längs kusten mellan Haboljung och Bjärred.

•	 Verksamheter som är olämpliga ur miljö- eller säkerhetssynpunkt ska 
flyttas från tätbebyggda områden. 
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för en hållbar utveckling, ska etablera sig inom kommunen.
•	 Att antalet arbetstillfällen ökar i befintliga företag och att 

verksamheterna blir än mer hållbara.
•	 Att samarbetet mellan näringsliv, akademi och det offentliga fördjupas 

för att bidra till att öka antalet gröna innovationer.
•	 Att kommunen blir ett geografiskt kluster för gröna företag som 

arbetar för en hållbar utveckling.
•	 Att Lomma kommun etableras som ett nationellt centrum för 

hållbarhet och grön tillväxt.
•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig 

•	 Ny bebyggelse ska lokaliseras på ett sådant sätt att verksamheten i 
värmeverket Återbruket inte påverkas. 

•	 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. 

•	 Ny exploatering ska inte försämra vattenkvaliteten i 
vattenförekomsterna.

•	 Miljövärdesbedömning ska ingå som en del av detaljplanearbetet. 
Balanseringsprincipen ska tillämpas och kompensation kan då komma 
att behöva ske vid exploatering. 

Befolkningsutveckling 
•	 Kommunens planering ska inriktas mot en befolkningstillväxt med i 

genomsnitt 1,5 procent per år.
•	 Kommunen ska särskilt uppmärksamma särskilda gruppers behov av 

bostad (studenter, unga vuxna och äldre) och verka för att deras behov 
blir tillgodosedda. 

•	 Kommunen ska verka för att minst 10 procent av tillkommande 
bostäder upplåts med hyresrätt.

•	 Lomma kommun är beredd att pröva möjligheten till förtätning inom 
områden som visas på kartan ”Område för prövning av förtätning” 
genom detaljplan. 

Förändrad markanvändning 
verksamhetsområden

•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig 
verksamhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

•	 Enbart verksamheter med begränsad omgivningspåverkan får 
lokaliseras i kommunen. 

Utveckling av tätorter och byar
•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma utanför detaljplanelagt område i 

Flädie under planperioden.
•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma utanför detaljplanelagt område i 

Fjelie under planperioden.

Utveckling av näringsliv och verksamheter
•	 Att fler kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag, som verkar 
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verksamhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

Hänsynsområde landsbygd
•	 Exploatering av jordbruksmark ska undvikas, större exploatering 

utanför förtätningsgräns (se karta Område för prövning av förtätning) 
får enbart ske inom översiktsplanen utpekade områden. 

•	 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. 

•	 Jordbruksföretagandet bör ges hög prioritet på landsbygden och dess 
utvecklingsbehov bör prioriteras.

•	 Slättens karaktärselement är viktiga och bör bevaras.
•	 Gröna rekreationsytor ska skapas i eller i nära anslutning till Fjelie och 

Flädie. 
•	 Stora anläggningar bör undvikas på landsbygden då slättlandskapet är 

känsligt för storskaliga anläggningar, då de kan bli mycket dominerande 
visuellt. 

•	 Nya bostäder på landsbygden ska undvikas 

Riksintressen
•	 Respekt kustzon utgörs av områden som inte är detaljplanelagda och 

är belägna inom:
- 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar 

Lommabuktens erosionspåverkade kuststräcka i hela kommunen 
som inte kan skyddas med allmänna medel.

- Dessutom strandskyddets område i kommunen
- Dessutom områden som understiger tre meter över havet.

•	 I zonen som omfattas av respekt kustzon ska inga nya 
bostadsbyggnader eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga 
skyddsanläggningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya 
bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.

•	 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.

•	 Riksintresse för naturvården i området utmed Lödde å och i 
Lommabukten, säkerställs genom befintligt naturreservat och åtgärder 
enligt kommunens naturmiljöprogram.

•	 Riksintresse för friluftsliv bör anpassas till gällande detaljplaner i 
Lomma Hamn.

•	 Riksintresse för kulturmiljövård, för Borgeby och Alnarp, bör 
säkerställas genom detaljplan. 

•	 Den statliga havsplaneringen ska anpassas till kommunens 
ställningstaganden för havet.

•	 Riksintresse för högexploaterad kust ska beaktas i samband med 
utbyggnad av kommunens tätorter. Inga nya bostadsbyggnader eller 
samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläggningar får 
tillkomma inom område för respekt kustzon. Nya byggnader och ny 
bebyggelse ska förläggas inom de områden som är utpekade lämpliga 
för förtätning eller inom utpekade utbyggnadsområden.  
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•	 Kommunen ska aktivt bidra till kunskapsutbyte och utvecklat 
samarbete mellan olika samhällsaktörer på olika nivåer.

•	 Allmänna miljöer ska gestaltas med hög kvalitet och vara tillgängliga för 
alla. 

•	 Kommunen ska i sina olika roller inom området gestaltad livsmiljö 
agera förebildligt och nytänkande.

•	 Kommunen ska aktivt verka för kunskapsbyggandet inom arkitektur 
internt och externt.

•	 Kommunen ska agera som förebild genom att skapa god arkitektur i 
rollen som i planerande, byggande och förvaltande aktör. 

•	 Värderosverktyget bör utvecklas och användas i alla 
samhällsbyggnadsprojekt oavsett skala - som tydliggörare, 
analysverktyg och katalysator för förbättring.

•	 Riksintresse för väg säkerställs genom att förändrad markanvändning 
i riksintressets närhet kommer att genomföras med hänsyn till vägens 
funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhet med mera. Några åtgärder 
som påtagligt försvårar för vägen att fylla sin funktion föreslås ej. 

•	 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.

•	 I övrigt delar kommunen huvudsakligen länsstyrelsens uppfattning om 
de riksintressen som finns i kommunen. 

Havsplanering
•	 Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn till ekologiska värden 

och till rekreation.
•	 Täktverksamhet i Lommabukten bör ej förekomma.
•	 Vindkraft till havs får ej förekomma.
•	 Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej 

byggas ute i vattnet.

Gestaltad livsmiljö
•	 Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska 

överväganden.
•	 Ny arkitektur ska förhålla sig till kulturhistorien, spegla vår nutid och 

stärka identiteten för framtiden. 
•	 Kommunens och kommundelarnas olika karaktärer ska tas till vara och 

utvecklas. 
•	 Ny arkitektur – byggnader, anläggningar och platser - ska omsorgsfullt 

integreras i befintlig miljö med utgångspunkt från platsens 
förutsättningar.

•	 Kommunen ska aktivt bidra till levande dialog om god arkitektur 
och samhällsbyggnad med medborgare, politiker och andra 
samhällsaktörer.

•	 Kommunen ska aktivt bidra till kunskapsutbyte och utvecklat 
samarbete med akademi och näringsliv.

•	 Kommunen ska driva på utvecklingen och samtalet genom att arbeta 
med tillfällig arkitektur, konst, pilotprojekt, arkitekturtävlingar, 
innovationer och testbäddar. 
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•	 Styrdokumenten ska så långt möjligt tas fram i tvärsektoriella grupper 
för att möjliggöra ökad kvalitet och förankring.

•	 Det ska finnas god kunskap och samverkan kring gestaltningsfrågor och 
kulturmiljö i hela PBL-kedjan.  

•	 Kommunen ska arbeta aktivt, strategiskt och långsiktigt för att utöka 
det egna markinnehavet.

•	 Kommunen ska vara förebild vid markanvisning och försäljning. 
Hållbarhet och långsiktiga värden ska prioriteras framför kortsiktiga 
ekonomiska överväganden.

•	 Kommunens egna byggnader och offentliga rum ska skapas 
i välfungerande designprocesser, som bidrar till strategiska 
helhetslösningar, god arkitektur, ökad inkludering och ökat 
demokratiskt deltagande.

•	 Kommunen ska vara ett föredöme som beställare av offentliga miljöer, 
i byggande och i förvaltning, med syfte att utforma och förvalta 
livsmiljöer med allsidig hållbarhet och god arkitektur.

•	 Livscykelanalyser och underhålls- och förvaltningsplaner bör tas fram 
för såväl ny som befintlig bebyggelse.

Natur, vatten och övriga naturresurser
•	 Åtgärdsprogrammen för Höje å och Kävlingeån ska fullföljas. 
•	 Å-landskapen ska utvecklas till gagn för rekreationsmöjligheter utan att 

biologiska värden påverkas negativt.
•	 Kommunen ska fortsatt verka för att Alnarpsströmmen finns kvar som 

resurs för framtiden. 
•	 Eftersom jordbruksmarken är av nationellt intresse ska exploatering i 

möjligaste mån undvikas på denna mark.
•	 Befintliga ekologiska korridorer ska värnas och nya skapas där så är 

lämpligt.
•	 Områden där kompensation sker genom nyskapande av natur ska på 

sikt bli naturreservat för att säkra kompensationen.
•	 Miljövärdesbedömning ska ingå som en del av detaljplanearbetet. 

Balanseringsprincipen ska tillämpas och kompensation kan då komma 
att behöva ske vid exploatering.

•	 Pågående naturreservatsbildningar ska fullföljas.
•	 Lomma ängar ska bli naturreservat.
•	 Oskarsfridsdammarna ska bli naturreservat.
•	 Plommonskogen ska på sikt bli naturreservat. 

Kulturmiljö
•	 Kommunens kulturmiljöprogram ska vara vägledande bland annat vid 

detaljplanläggning och bygglovsprövning.
•	 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.

•	 Det öppna landskapets karaktär ska bevaras. Nya byggnader och andra 
anläggningar ska prövas restriktivt och medges endast om de kan 
anpassas till landskapets karaktär.

•	 Kulturlandskapet bör i största möjliga utsträckning bevaras och i vissa 
fall återskapas.

•	 Trädrader, alléer och småbiotoper i landskapet är skyddade miljöer och 
ska vid behov kompletteras och återplanteras. Nyplantering av gran 
bör undvikas.
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Offentlig service
•	 Vid utveckling av nya bostadsområden ska behovet av mark för 

kommunal verksamhet bedömas.

Rekreation och fritid
•	 Lomma kommun ska arbeta för en övergång över Lödde å väster om 

E6:an.
•	 Borgeby idrottsområde ska kunna utvecklas framöver. 
•	 Förutsättningarna för att utveckla Haboområdet för fritids- och 

rekreationsändamål ska fortsatt utredas. 
•	 Å-landskapen ska utvecklas till gagn för rekreationsmöjligheter utan att 

biologiska värden påverkas negativt.
•	 Kommunen ska medverka till att markområden för rekreation och 

naturupplevelser inom och i anslutning till tätorterna utökas. 
•	 Möjligheterna att anlägga rekreationsstråk genom det öppna 

jordbrukslandskapet ska tillvaratas i den mån detta inte står i konflikt 
med djur- och växtliv. 

•	 Kommunen ska fortsatt verka för utveckling av vandrings-, löpar-, 
-cykel, - rid och vattenleder genom kommunen med utökad 
tillgänglighet och standard. 

Infrastruktur
•	 Tågstationer ska etableras i Flädie och Alnarp. Halvtimmestrafik ska 

införas på Lommabanan. 
•	 Ett prioriterat och strategiskt huvudcykelnät ska byggas i kommunen. 

Teknisk försörjning
•	 Kommunen ska verka för att anlägga en eller flera större 

energianläggningar med förnybar energiproduktion inom kommunen. 
•	 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.

•	 Kommunen ska verka för att de tre stora kraftledningarna markförläggs 
och att en omläggning sker i den norra kommundelen.

•	 Behov av markreservation för eventuellt tillkommande 
energiförsörjningssystem ska utredas.

•	 Infrastrukturen för miljövänlig tankning ska utvecklas för att öka 
möjligheten att ha miljöbilar inom kommunen som geografisk enhet. 

•	 Behov av markreservation för eventuellt tillkommande VA-system ska 
utredas.

•	 Dagvatten ska tas om hand och fördröjas så nära källan som möjligt.
•	 För att minska omfattningen av översvämningar samt spridningen av 

föroreningar i dagvatten ska kommunen anlägga dammar och andra 
tekniska lösningar som mångfunktionella ytor.

•	 Lämpliga grönstrukturer och övriga markområden ska pekas ut och 
säkras som tillfälliga översvämningsytor.

•	 Det ska utredas om mark för utökning och skydd av befintligt 
reningsverk i Borgeby, nytt reningsverk eller en annan teknisk lösning 
behövs.
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•	 Mark reserveras för spillvattenledning.
•	 Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn till ekologiska värden 

och till rekreation.
•	 Täktverksamhet i Lommabukten bör ej förekomma.
•	 Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej 

byggas ute i vattnet.
•	 Lomma kommun ska i tätortsutvecklingen verka för att främja cirkulär 

ekonomi.
•	 Mark för upplag av schakt-, fyll-, och muddermassor samt tång och 

grönavfall ska reserveras i både norra och södra kommundelarna.

Miljökvalitetsnormer
•	 Förutsättningar för att hålla buller inom gällande riktlinjer ska särskilt 

belysas vid planläggning av utpekade områden för bostäder.
•	 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. 

•	 Vid all nyetablering närmare än avstånden i RIKTSAM ska en särskild 
riskutredning utföras och nödvändiga åtgärder vidtas.

•	 Åtgärdsprogrammen för Höje å och Kävlingeån ska fullföljas. 
•	 Ny exploatering ska inte försämra vattenkvaliteten i 

vattenförekomsterna.
•	 Negativ påverkan på Lommabuktens vattenkvalitet från 

Sjölundaverkets utsläpp ska minimeras så långt rimligt.
•	 Negativ påverkan på Lommabuktens vattenkvalitet från Sysav och 

verksamheter i Copenhagen Malmö port ska minimeras så långt 
rimligt. 

•	 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.

•	 Det befintliga tankstället vid Lundavägen, Bjärred, ska på sikt avvecklas. 
•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig 

verksamhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

Anpassning till ett förändrat klimat
•	 Kommunen ska arbeta för att minimera sin egen påverkan på 

klimatförändringen så väl som konsekvenserna av denna.
•	 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.

•	 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.

•	 I första hand ska åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat göras 
med mångfunktion, både inom tätbebyggelse och i landskapet. 

•	 Översvämnings- och erosionsprocesser kan tillåtas på kustavsnitt utan 
samhällsviktiga funktioner. 

•	 Nödvändiga klimatanpassnings- och skyddsåtgärder bör vidtas där 
allmänna intressen hotas.



220

K
o

m
m

u
n

e
n

s stä
lln

in
g

sta
g

a
n

d
e

n
 sa

m
la

d
e

Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

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

•	 Nödvändiga reträttvägar för naturtyper som riskerar att försvinna på 
grund av klimatförändringen ska reserveras i planeringen. 

•	 Nya bebyggelseområden får enbart tillkomma på mark som ligger på 
lägst 3 meters höjd över havet.

•	 Nya byggnader får enbart tillkomma på platser där skydd mot 
klimatförändringens effekter de närmsta 100 åren säkerställts.  

•	 Nya byggnader 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 närmaste 100 åren.

•	 Respekt kustzon utgörs av områden som inte är detaljplanelagda och 
är belägna inom:
- 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar 

Lommabuktens erosionspåverkade kuststräcka i hela kommunen 
som inte kan skyddas med allmänna medel. 

- Dessutom strandskyddets område i kommunen
- Dessutom områden som understiger tre meter över havet.

•	 I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska inga nya 
bostadsbyggnader eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga 
skyddsanläggningar tillkomma.  Inte heller ska utveckling av nya 
bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.

•	 Större vattenutjämningsprojekt ska förläggas på marknivåer över 
högsta högvattenstånd i havet.

•	 Åtgärder som syftar till att öka vattenflödet i ytvattenförekomsternas 
avrinningsområden bör undvikas. 

•	 Inom redan exploaterade områden ska lokal fördröjning av dagvatten 
öka.

•	 Fördröjning av vatten bör ske högt upp i vattensystemen och nära 
vattnets ursprung. 
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Piren i 
Lomma hamn
Naturreservatet 
Strandhusens  
revlar

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 

Sammanfattning av 
miljökonsekvens
beskrivning
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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 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 
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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. 

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. De riksintresseområden som särskilt bedöms beröras 
av översiktsplanen är 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: 
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•	 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. 

I kommunen är Lommabuktens norra del klassad som riksintresse för 
yrkesfisket. Lommabuktens grunda vatten med ålgräsängar är viktiga 
uppväxtplatser för flera fiskarter, bland annat torsk. I förlängningen innebär 
det att Lommabukten försörjer en stor del av Öresund och möjligtvis även 
andra vatten med vuxen torsk och annan matfisk. Del av Lommabukten 
är utpekat av Fiskeriverket 2006 (FINFO 2006:1) i egenskap av viktigt 
rekryteringsområde för ål och flatfisk. Riksintresset ingår i kommunens 
havsplanering som hänsynsområde där ingen exploatering eller fysisk 
påverkan på bottenmiljöerna får ske och där två nya kommunala marina 
naturreservat (Flädierev och Strandhusens revlar) bildats bland annat med 
syfte att säkerställa ålgräsängarnas fortsatta funktion. Översiktsplanen 
bedöms säkerställa värdena i riksintresset, och medföra positiva konsekvenser. 

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 översiktsplanen ett antal 
kompensationsytor (tio kompensationsområden med en total yta på cirka 228 
ha). 
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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 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 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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Granskningsyttrande för Översiktsplan 2020, 
översiktsplan för Lomma kommun

Redogörelse för ärendet 
Lomma kommun har översänt Översiktsplan 2020, här hänvisad till som ÖP Lomma, 
till Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 7 § plan- och bygglagen SFS 2010:900, 
här hänvisad till som PBL. ÖP Lomma kommer att ersätta nu gällande översiktsplan 
(antagen 2011). De tre fördjupningar av nu gällande översiktsplan, FÖP Lomma tätort 
(2003) och FÖP Kustzonen (2006) samt FÖP Bjärred-Borgeby (1999), kommer att 
upphöra att gälla vid antagandet av ÖP Lomma.

Kommunen eftersträvar två likvärdiga och stadigt växande tätortskluster, i södra 
kommundelen bestående av Lomma och Alnarp och i norr bestående av Bjärred, 
Borgeby och Flädie.

Planperioden sträcker sig fram till år 2030 med en kompletterande långsiktig 
utvecklingsstrategi för bland annat bebyggelse, klimatanpassningsåtgärder, 
infrastruktur och naturvärden efter år 2030. 

Aktuella lagrum
Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett 
granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:

 Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
(MB)

 förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap 
MB inte följs,

 redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde),
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 sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

 en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.

Detta granskningsyttrande ska i enlighet med bestämmelserna i PBL redovisas 
tillsammans med den antagna översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit 
översiktsplanen i en viss del, ska kommunen tydliggöra detta i den antagna ÖP 
Lomma.  

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen är fortsatt mycket positiv till kommunens höga ambition avseende 
frågor som rör havsområdet, översvämningshantering, naturvärden och rekreativa 
värden. Flera av Länsstyrelsens synpunkter från samrådet har också tillgodosetts. 
Bland annat har kommunen i september 2021 antagit nya riktlinjer för 
bostadsförsörjning.

Redogörelsen Vad har hänt sedan ÖP 2010? (sid 5–8) sätter den nya planhandlingen i 
ett konstruktivt perspektiv, där de nya förutsättningarna som översiktsplanen 
behöver förhålla sig till tydliggörs.

Kommunen har till granskningsskedet tagit fram ett kompletterande dokument som 
redovisar risker för den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och 
erosion som är klimatrelaterade samt redovisar hur riskerna kan minska eller 
upphöra. Dokumentet är ett gott exempel på hur en kommun kan hantera denna 
fråga. 

Länsstyrelsen är också positiv till att kommunen redovisar naturbaserade åtgärder 
för klimatanpassning på karta. Naturbaserade åtgärder lyfts i flera av EU:s direktiv 
som ett av de viktigaste verktygen vid anpassning till ett förändrat klimat och för att 
öka möjligheterna att motverka förluster av biologisk mångfald. 

Övriga skyddsåtgärder för klimatanpassning är också väl dokumenterade på karta.

Kommunens planering av havsområdet är enligt Länsstyrelsens bedömning ett gott 
exempel på hur kommunal och statlig planering kan samverka.

Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna synpunkter 
enligt 3 kap.16 § PBL anges här i punktform: 

 Länsstyrelsen anser att utveckling i enlighet med ÖP Lomma riskerar att 
påtagligt skada riksintresse för kulturmiljövården Alnarp [M76]. 
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 Kommunen behöver i kommande prövningar behöver visa att föreslagen 
utbyggnad i Alnarp och Bjärred inte riskerar att skada de samlade natur- och 
kulturvärdena inom kustlandskapet i enlighet med riksintresse för 
högexploaterad kust.

 Länsstyrelsen kan komma att pröva om marken är lämplig för bebyggelse 
med hänsyn till risken för översvämning även på marknivåer som ligger över 
tre meter. 

 Frågan om påverkan på riksintresse Natura 2000-området Löddeåns mynning 
samt riksintresse naturvård Kuststräckan Häljarp-Lomma med inland med 
anledning av planerad broförbindelse kvarstår till kommande prövningar.

 Frågan om hantering av förorenad mark kvarstår till kommande prövningar.

 Hur riksintressen för kommunikationer ska tillgodoses kvarstår till 
kommande prövningar.

Länsstyrelsens synpunkter

Riksintressen

Riksintresse för högexploaterad kust (4 kap. 4§ MB)

Hela landområdet mellan Lommabukten och väg E6 omfattas av riksintresse för 
högexploaterad kust i Lomma kommun. Det är de samlade natur- och kulturvärdena 
som utgör riksintresset och det är påverkan och risken för påtaglig skada av en 
åtgärd på de samlade värdena inom kustlandskapet som måste bedömas. 

För föreslagen utbyggnad i Alnarp hävdar kommunen undantaget för 
tätortsutveckling enligt 4 kap. 1 § andra stycket MB. Länsstyrelsen menar dock att 
Alnarp inte kan ses som en del av Lomma tätort. Alnarp är en utpräglad campus- 
och universitetsmiljö friliggande i det öppna jordbrukslandskapet. Eftersom 
undantagsregeln inte kan tillämpas menar Länsstyrelsen att kommunen i kommande 
prövningar behöver visa att föreslagen utbyggnad inte riskerar att skada de samlade 
natur- och kulturvärdena inom kustlandskapet. Länsstyrelsen konstaterar att ÖP 
Lomma bekräftar de höga kulturmiljövärden som finns inom och i anslutning till 
Alnarpsområdet. 

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att Bjärreds vångar utgör en 
förtätning av Bjärred utan att det snarare utgör en utvidgning av orten som samtidigt 
”binder samman Bjärred med Borgeby till en gemensam ort”. Länsstyrelsen 
konstaterar att det riksintresset syftar till är att bland annat bevara just de öppna 
landskapsavsnitten i kustlandskapet mellan bebyggelseområden. Därför menar 
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Länsstyrelsen att prövningen gentemot riksintresset kvarstår för föreslagen 
bebyggelse.

ÖP Lomma motiverar inte på ett tillräckligt sätt för om utbyggnadsområdena väster 
om Borgeby kan anses falla inom ramen för tätortsutveckling i den mening som 
avses i undantaget för att det ska gå att bedöma om även dessa ska prövas mot 
riksintresset eller inte. 

Kommunen har i ÖP Lomma pekat ut markområden som benämns Respekt kustzon, 
inom vilka ingen ny bostadsbebyggelse får tillkomma eller samhällsviktig funktion 
uppföras. Omvandling till bostäder av befintligt bebyggelsebestånd får inte heller 
ske. Bestämmelserna syftar till att tillgodose riksintresset genom att hantera framtida 
exploateringar, landskapsförändringar, slitage och störningar samt buller inom 
området.

Länsstyrelsen menar att kommunen har tagit ett lovvärt helhetsgrepp om 
kustområdet genom att i ÖP Lomma ange riktlinjer inför kommande planläggning och 
lovgivning inom Respekt kustzon. Länsstyrelsen bekräftar att ÖP Lomma säkerställer de 
delar av riksintresset som faller inom markanvändningen kallad respekt kustzon. Detta 
eftersom det inom den utpekade zonen inte tillåts ny bebyggelse. Samtidigt är 
kopplingen mellan riksintressets värden och riktlinjerna otydlig. Även 
säkerställandet av riksintressets värden är otydligt för de områden som ligger utanför 
det föreslagna området Respekt kustzon. Dessa återfinns inom markanvändningen 
Landsbygd där ÖP Lomma anger att jordbrukets intressen har företräde. Inom 
Landsbygd kvarstår därför att pröva om kommande åtgärder kan påtagligt skada 
riksintresset.

Natura 2000 (4 kap. 8§ MB) och Riksintresse för naturvården (3 kap. 6§ MB)

ÖP Lomma redovisar inte tydligt var en broförbindelse för friluftslivet över Lödde å 
kan komma att lokaliseras. I kartmaterialet redovisas två olika lokaliseringar, en 
sydlig som benämns för planerad övergång på kartan Rekreation och fritid (s 155) och en 
nordlig som benämns förbindelse på Plankarta 2030 (s 23) och på kartan 
Mellankommunala intressen (Ny koppling över Lödde å, s 87). Länsstyrelsen menar 
utifrån detta att det inte går att avgöra från underlaget hur stor påverkan det blir av 
anläggandet av en broförbindelse och att risk finns för påtaglig skada. Om en 
broförbindelse föreslås inom eller i nära anslutning till Natura 2000-området 
Löddeåns mynning ser Länsstyrelsen att det finns risk för påtaglig skada. 

Om en broförbindelse föreslås inom riksintresse för naturvård, Kuststräckan Häljarp-
Lomma med inland, ser Länsstyrelsen att det också här finns risk för påtaglig skada på 
riksintresset.  
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De två beskrivna lokaliseringarna ligger också inom riksintresseområde för friluftsliv 
FM 09 Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred. Länsstyrelsen gör bedömningen att 
riksintresse för naturvård bör prioriteras framför riksintresse för friluftsliv.

Riksintresse friluftsliv (3 kap. 6 § MB)

Länsstyrelsen bekräftar kommunens behov av justering av gräns för 
riksintresseanspråk friluftsliv FM 14 Höje å från Genarp till Lomma vid Lomma hamn 
med anledning av förändrade förutsättningar för riksintressets värden på grund av 
gällande detaljplan. Behovet av justering bör behandlas i samband med framtida 
översyn av riksintresseanspråk.  

Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 § MB)

Länsstyrelsen konstaterar att ÖP Lomma saknar en redovisning av hur kommunen 
avser att säkerställa funktionen för de väganläggningar som är av riksintresse i 
kommunen, väg E6, E6.02, exempelvis där nya verksamhetsområden och 
översvämningsområde föreslås intill väg E6. Likaså saknas en redogörelse för hur 
kommunen avser att säkerställa funktionen för den järnvägsanläggning som är av 
riksintresse i kommunen, Godsstråket (Lommabanan). 

Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB)
Länsstyrelsen anser att utveckling i enlighet med ÖP Lomma riskerar att påtagligt 
skada riksintresse för kulturmiljövården Alnarp [M76]. 

Riksintresset Alnarp [M76]är ett väl avgränsat exempel på en riksintressant berättelse 
med tydliga funktionella samband mellan bebyggelse och landskap. Länsstyrelsen 
konstaterar att ÖP Lomma inte föreslår en mindre komplettering av bostäder, utan att 
istället utgör ett större bostadsområde som läggs till i den nordvästra delen av 
Alnarp och knyter bebyggelsen tätare mot Lomma. Länsstyrelsen kan inte se att en 
exploatering i den grad som föreslås kan förenas med den riksintressanta 
institutionsmiljön eller med kommunens ambition att bevara Alnarps karaktär som 
en grön ö i det öppna jordbrukslandskapet. Kommunen har tagit fram riktlinjer som 
är en god vägledning, men Länsstyrelsen menar att storleken på den föreslagna 
förtätningen, 500 bostäder samt förskola och kommersiell service, sannolikt innebär 
att riksintressets läsbarhet avsevärt försämras. En central del i riksintresset är att 
landskapet präglas helt av lantbruksuniversitetets försöks- och utbildningsverksamheter. Av ÖP 
Lomma framgår också att det inom det föreslagna exploateringsområdet har bedrivits 
yngre försöksodlingar.

Länsstyrelsen har tidigare ställt sig positiv till utvecklingen av gröna näringar i norra 
delen av Alnarp under förutsättning att de kan samordnas med riksintressets värden, 
denna bedömning kvarstår. 

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att riksintresset inte är 
korrekt redovisat på sidan 94 i planhandlingarna. Riksintresset som berör Alnarp har 
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beteckning M76 och har uppdaterats av Riksantikvarieämbetet enligt beslut 2014-
01-28, då Burlöv och Alnarp delades upp i två olika riksintresseområden. 
Motiveringen för Alnarp är: 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). 

Risk för översvämning, ras, skred och erosion 
Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanens vägledning avseende, bebyggelsens 
lokalisering till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till översvämning 
och erosion, är en bra utgångspunkt inför kommande prövningar. Vad gäller hänsyn 
till ett förändrat klimat och specifikt för översvämningsrisker i förhållande till den 
osäkra parametern havets medelvattennivå bedömer Länsstyrelsen att kommunens 
vägledning inte alltid är tillräcklig. 

Kommunens ställningstagande, att nya bebyggelseområden enbart får tillkomma på 
mark som ligger på lägst tre meters höjd över havet, innebär exempelvis inga 
säkerhetsmarginaler i förhållande till klimatscenario RCP 8.5 för tidsperioden till år 
2100. ÖP Lomma anger tidsperspektivet de närmsta hundra åren när det gäller att 
beakta klimateffekter vid prövning av markens lämplighet för bebyggelse, vilket 
Länsstyrelsen tolkar som ca år 2120. Med hänsyn till att kunskapen ständigt 
förändras inom detta område och att översiktsplanen inte i detalj kan beskriva alla 
förutsättningar för kommande exploateringar kan Länsstyrelsen komma att pröva 
om marken är lämplig för bebyggelse med hänsyn till risken för översvämning även 
på marknivåer som ligger över tre meter. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Översiktsplanens vägledning innebär goda möjligheter att följa 
miljökvalitetsnormerna om föreslagna åtgärder och försiktighetsmått genomförs.

Hälsa och säkerhet 
Av ÖP Lomma framgår inte tydligt om hänsyn har tagits till värmeverket Återbruket. 
Om bebyggelse kommer för nära verksamheten kan bullerproblematik uppstå och 
det kan också leda till restriktioner på verksamheten och dess möjliga framtida 
expansion. 

Det framgår av ÖP Lomma att det finns en risk att mark i bland annat Alnarp och 
utbyggnadsområdet Trädgårdsstaden är förorenad. ÖP Lomma anger också att ”I takt 
med klimatförändringens påverkan kommer nya risker att uppstå när deponier och 
annan förorenad mark kan komma att översvämmas eller utsättas för annan fysisk 
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påverkan.” Länsstyrelsen bekräftar detta och konstaterar att frågan kvarstår att följa 
upp i efterföljande detaljplanering.   

Remisshantering 
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter. Observera att detta 
granskningsyttrande endast tar upp frågor kopplade till Länsstyrelsens prövnings-
grunder enligt 3 kap. 16§ PBL. 

• Försvarsmakten – avstått

• Skogsstyrelsen – ingen erinran

• Havs- och Vattenmyndigheten – synpunkter inkommit

• Statens geotekniska institut – synpunkter inkommit

• Svenska Kraftnät – ingen erinran

• Trafikverket – synpunkter inkommit

• Sjöfartsverket – ingen erinran

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin med planhandläggare Minna Hatti 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef och 
länsarkitekt Hanne Romanus medverkat.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Utställningprocess 
Ett förslag till översiktsplan för Lomma kommun har utarbetats. Planeringshorisonten sträcker sig till 

2030 men planen innehåller även karta som visar kommunens utvecklingsstrategi bortom 

planperioden.  

Den 23 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen i Lomma kommun om utställning för Översiktsplan 

2020. Översiktsplanen har varit utställt för granskning fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 1 oktober 

2021. Till planförslaget hör även dokumenten Miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse.  

Utställningsförslaget skickades ut till 95 remissinstanser och en kungörelse publicerades i Sydsvenska 

Dagbladet och Skånska Dagbladet. De som emottog remissen var bl. a. statliga och regionala 

myndigheter, kommunerna i MalmöLundregionen, politiska partier, kommunala nämnder, berörda 

företag, intresseorganisationer och föreningar.  

Planförslaget har i sin helhet funnits tillgängligt på kommunens hemsida och som fysiska utställningar 

i kommunhusets reception samt på biblioteken i Bjärred och Lomma. En förkortad version av 

Översiktsplanen, med interaktiva kartor och länkar till hela dokumenten, har också varit tillgänglig via 

StoryMaps länkat från kommunens hemsida. Synpunkter på förslaget har gått att skicka in via post, e-

post eller via ett webbformulär på kommunens hemsida.  

Utställningsutlåtande 
De synpunkter som kommit in under utställningen har sammanställts i detta utställningsutlåtande. 

Syftet med dokumentet är att beskriva hur utställningen har gått till och visa vilka förändringar som 

har gjorts efter avslutad utställning. I utställningsutlåtandet ska kommunen även redovisa och 

bemöta de synpunkter som har kommit in på planförslaget.  

Alla synpunkter i sin helhet finns att tillgå via kommunstyrelsens diariefunktion.  

Efter utställningen har ett slutligt planförslag fram som överlämnas till kommunfullmäktige för 

antagande. 
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Vilka har svarat 
Under utställningstiden kom 98 yttranden in, varav 35 var från instanser i utskicket och 63 stycken 

från privatpersoner. 

Följande mottagare, förutom privatpersoner, har lämnat synpunkter på utställningsförslaget: 

• Akademiska Hus 

• Barn- och utbildningsnämnden 

• Energimyndigheten  

• Eslövs kommun 

• Fokus Bjärred 

• Habo Ljungs villaägareförening 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Höörs kommun 

• Kraftringen 

• Kultur- och fritidsnämnden  

• Kävlinge kommun 

• Lantbrukarnas Riksförbund 

• Lantmäterimyndigheten 

• Liberalerna 

• Lomma brukshundsklubb 

• Lunds kommun 

• Länsstyrelsen i Skåne län 

• Malmö stad 

• Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred 

• Region Skåne 

• Skanova AB / Telia Sonera 

• Socialnämnden 

• SPF Seniorerna Gamla Bjerred 

• Statens Geotekniska Institut 

• Svenska Kraftnät 

• Sveriges Geologiska Undersökning 

• Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp 

• Sysav 

• Trafikverket 

• VA Syd 

• Weum Gas AB 

• Örestads golfklubb 

Följande mottagare av utställningsutskicket har inte inkommit med yttrande: 

• ABMA ledningar 

• Adven värme 

• Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

• Bonova 

• Borgeby kulturhistoriska forskarlag 

• Borgeby slott 

• Boverket 

• Burlövs kommun 
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• CA Fastigheter 

• Centerpartiet 

• Den goda jorden 

• Eon elnät sverige AB 

• Friluftsfrämjandet i Bjärred-Lomma 

• Föreningen Flädie by 

• Företagarna Öresund 

• Försvarsmakten 

• Gode män med sakkunskap i jord- och skogsbruksfrågor 

• Hembygdsföreningen i Lomma 

• Hi3G Acess AB 

• HSB Malmö 

• Hushållningssällskapet Skåne 

• Hyresgästföreningen i Södra Skåne 

• Höje å vattenråd 

• JM bygg 

• Kommunala funktionshinderrådet 

• Kommunala pensionärsrådet 

• Kristdemokraterna 

• Kävlingeåns vattenråd 

• Landsantikvarien i Skåne 

• Lomma företagsgrupp 

• Lomma scoutkår 

• Lomma tegelfabrik 

• Lommabuktens Kustvattenråd 

• Lommabuktens segelsällskap 

• Luftfartsverket 

• Midroc 

• Miljö- och byggnadsnämnden 

• Miljöpartiet 

• Moderata samlingspartiet 

• Naturvårdsverket 

• Nobina 

• Polismyndigheten i Skåne 

• Riksbyggen i Malmö 

• Räddningstjänsten 

• Scouterna i Bjärred 

• Skanska 

• Skurups kommun 

• Skåne-Blekinge jordägarna 

• Skånes kitesurfingklubb 

• Skånska energi AB 

• Staffanstorps kommun 

• Stena Fastigheter 

• Svedala kommun 

• Svenskt Näringsliv 

• Sverigedemokraterna 

• Swedegas AB 



7 (65) 

• Sydvatten 

• Tekniska nämnden 

• Tele 2 Sverige AB 

• Trelleborgs kommun 

• Veidekke 

• Vellinge kommun 

• Villaägarna Region Skåne 

• Wihlborgs fastigheter 

Länsstyrelsens granskningsyttrande har en särställning och ska i sin helhet återges i den slutliga 

utgåvan av översiktsplanen. 

Flertalet övriga skrivelser är positiva till översiktsplanen i sin helhet, men har synpunkter på enskilda 

delar av förslaget. 

Läsanvisningar 
Inkomna skrivelser med synpunkter kommenteras i detta utlåtande. Vissa synpunkter som rör 

samma fråga besvaras gemensamt.  

Generella synpunkter på planförslaget 
Det utbyggnadsområde som har fått flest synpunkter är Bjärreds vångar mellan Bjärred och Borgeby. 

Majoriteten av de synpunkter som har kommit in från privatpersoner har en negativ inställning till att 

området ska bebyggas. Många vill att orterna ska bevaras som idag och att jordbruksmarken ska 

fortsätta odlas. Flera uttrycker oro kring skala, att orten väser och ökad trafik. Flera uttrycker också 

oro för att natur och utblickar kan komma att försvinna med nya exploateringar. 

Förändringar efter utställningen 
Efter utställningen har samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsavdelning bearbetat planförslaget 

utifrån de yttranden som kommit in under utställningen. Om en synpunkt har föranlett en ändring i 

planen så framgår det av de kommentarer som kommunen lämnar till synpunkten.  

Förändringar i planförslaget 
Dokumentet risker för översvämning, som i utställningen skickades ut som ett separat dokument har 

inför antagandet arbetats in i dokumentet. De ändringar som i övrigt skett efter utställningen är 

främst förtydliganden och redaktionella justeringar. Det har inte skett några förändringar av 

markanspråk inför antagandet.  

Samlad bedömning 
I och med de förändringar och kompletteringar som gjorts efter samråd och utställning anser Lomma 

kommun att planen kan antas av kommunfullmäktige.  

I följande avsnitt redovisas en sammanfattning av de framförda synpunkterna. 
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Inkomna synpunkter 

Kommunala nämnder, förvaltningar och liknande: 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Översiktsplanen är ett övergripande och strategiskt dokument som ska redogöra för kommunens 

långsiktiga utveckling. I planen beaktas mark- och vattenanvändning, allmänna intressen samt 

riksintressen och miljökvalitetsnormer. 

2020-01-01 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barn- och utbildningsnämnden 

understryker alltid barnens perspektiv och betydelsen av barnkonsekvensanalyser i sådana ärenden 

som barn är berörda av. Förvaltningen konstaterar vidare att barn- och utbildningsnämnden alltid 

också betonar vikten av trafiksäkerhet i de miljöer där barn och ungdomar vistas. Förvaltningen 

önskar därför att barnperspektivet och trafiksäkerhetsfrågor beaktas och arbetas in i översiktsplanen 

på ett tydligare sätt. 

Översiktsplanen anger att kommunen planerar att området Bjärreds vångar, mellan de båda orterna 

Bjärred och Borgeby, blir nästa större utbyggnadsområde. Förvaltningen understryker betydelsen av 

att mark för offentlig service, så som förskola och grundskola, avsätts när utbyggnadsområden av 

den storleken som Bjärreds vångar och andra liknande områden planeras. 

Notering: Förvaltningen ser behov av korrigering när det gäller data avseende antal barn, elever och 

organisationsdelar i avsnittet om offentlig service - för- och grundskolan. Förvaltningen har därför, 

som ett led i tjänstemannaberedning, överlämnat nya data i den delen, till 

samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning. 

Förvaltningen har härutöver ingenting att erinra mot förslaget till översiktsplan 2020 för Lomma 

kommun. 

Kommentar: Texten avseende offentlig service har uppdaterats enligt överlämnade nya data.  

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Översiktsplanen är ett övergripande och strategiskt dokument som ska redogöra för kommunens 

långsiktiga utveckling. I planen beaktas mark- och vattenanvändning, allmänna intressen samt 

riksintressen och miljökvalitetsnormer. 

Kulturmiljö beskrivs i översiktsplanen som ”vår livsmiljö” (s. 138) och kommuns kulturmiljöprogram 

definieras som vägledande bland annat vid detaljplanläggning och bygglovsprövning (s 145). I 

avsnittet om rekreation och fritid presenteras kommunens områden för rekreation och fritid, bad 

och rörligt friluftsliv, anläggningar för rekreation och fritid, spontanidrott och tillgänglighet (s 154 - 

161). I den del som avser offentlig service anges att behovet av lokaler och andra anläggningar för 

kultur och fritid växer i takt med befolkningsutvecklingen (s 150). Förvaltningen bedömer därför att 

översiktsplanen på ett bra sätt lyfter fram de delar som omfattar kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområden. 

2020-01-01 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barn- och utbildningsnämnden 

understryker alltid barnens perspektiv och betydelsen av barnkonsekvensanalyser i sådana ärende 

som barn är berörda av. Förvaltningen konstaterar vidare att kultur- och fritidsnämnden alltid också 

betonar vikten av trafiksäkerhet i de miljöer där barn och ungdomar vistas. Förvaltningen önskar 
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därför att barnperspektivet och trafiksäkerhetsfrågor beaktas och arbetas in i översiktsplanen på ett 

tydligt sätt. 

Förvaltningen föreslår även revideringar enligt nedan: 

I stycket som beskriver möjligheter kan även beachvolley och parkour lyftas in samt motionsområdet 

i Spillepengen, se sida 14. 

Stycket om ridleder behöver ändras enligt följande. På grund av ägandeförhållande är det inte möjligt 

att rida från Habo Ljung till Bjärred via ridleder utan ryttare blir hänvisade till allmänna vägar och 

privat mark en kort sträcka, se sida 159. 

Förvaltningen önskar ett tillägg om att Friluftsfrämjandet även har tagit fram en slinga för Lomma 

tätort, se sida 160. 

Stycket som beskriver spontanidrott kan förstärkas. Kultur- och fritidsnämnden har antagit en 

spontanidrottsplan som ska säkerställa tillgång till motion, rörelse och träning för invånarna i dess 

närmiljö. Tillgänglighet och närhet till spontanidrott bör anges i översiktsplanen, se sida 161. 

Förvaltningen har härutöver ingenting att erinra mot förslaget till översiktsplan 2020 för Lomma 

kommun. 

Kommentar: Viss revidering utifrån synpunkterna har skett till antagandet.  

SOCIALNÄMNDEN (– inget att erinra) 

Politiska partier: 

FOKUS BJÄRRED 

● Vi vill åter framhäva det olyckliga i att benämna Bjärred som “småstad”, exempelvis i Planstrategin 

(s.20) “...utvecklar vi befintliga villasamhällen till moderna tätorter med småstadskaraktär”. “Stad” 

saknar officiell definition, men det kan intuitivt förknippas med en utveckling som inte passar ihop 

med den unika karaktär som ÖP också framhäver man vill bevara. Att använda begreppet “småstad” 

är därmed kontraproduktivt. Vi föreslår att konsekvent använda “tätort”. 

● Den beskrivning som ges av Bjärreds Vångar (bl. a. s. 44-47) skiljer sig väsentligt från det som 

beskrevs i Samrådsförslaget daterat 2020-03-25, både i generellt intryck av området samt på flera 

specifika punkter. Vi vill poängtera vikten i man i detta område respekterar Bjärred och Borgebys 

karaktäristiska drag med grönska och luftighet och att stor vikt läggs vid att området smälter in i 

omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen kommenterar att det ska ses som en negativ miljökonsekvens 

att bygga ihop Bjärred och Borgeby, varför det är än viktigare att hålla fast i småskaligheten, 

luftigheten och grönskan i detta område. 

● Beskrivningen av utvecklingsområden för “Löddesnäs med naturreservaten” samt “Strandområdet 

utmed Bjärred” bör kompletteras med en ambition att utveckla områdena för såväl biologisk 

mångfald som med upplevelsevärden. 

● Placeringen av övergången över Lödde Å stämmer inte överens på kartorna på s23, s87 och s155 

● Avsnittet kring idrottshallar bör ändras. På s. 161 nämns att “Diskussioner förs om en ny hall i 

Lomma tätort och en på Rutsborgsområdet i Borgeby”. Idrottshallen på Rutsborg är upphandlad. 
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Texten bör ändras till “En ny idrottshall planeras på Rutsborgsområdet i Borgeby och diskussioner 

förs om en ny hall i Lomma tätort och en på Bjärehovsområdet i Bjärred” 

Kommentar: Vid utställningen hade skrivningarna om småstad tagit bort, men missats på ett ställe. 

Detta är justerat. Texten kring Bjärreds vångar är skriven för flera olika intressenter och med fokus på 

intresseavvägningar. För att projektet ska bedömas möjligt att genomföra behöver den 

ianspråktagna jordbruksmarken exploateras med godtagbar täthet, dock med utgångspunkt från den 

aktuella skalan/kontexten vilket framgår av texten i antagandehandlingen. Vissa delar av texten som 

beskriver Bjärreds vångar är kulturmiljökonsultens värdering av området, detta framgår av texten. 

Delar av texten om Bjärreds vångar, värdekärnor kustzon samt offentlig service omformuleras till 

antagandet. Kartorna som visar plats för övergång över Lödde å har setts över. 

LIBERALERNA 

Lomma kommun står inför en spännande framtid vad gäller utveckling av framtida bostadsområden. 

I de bostadsområden som byggs i Bjärreds vångar och Alnarp vill liberalerna att det byggs 

trygghetsboende för äldre, via markanvisning då kommunen äger delar av marken. 

Liberalerna Lomma-Bjärred vill att det byggs ett trygghetsboende på Bjärreds vångar med cirka 100 

platser och ett trygghetsboende i Alnarp med cirka 50 platser. I Alnarp beräknas tågstationen vara 

färdig 2026 och då kommunen avser planlägga en del av Alnarpsområdet i nära anslutning till 

tågstationen för bostadsändamål öppnas här fina möjligheter för ett trygghetsboende med goda 

kommunikationsmöjligheter. Även Bjärreds vångar med runt 900 framtida bostäder kommer präglas 

av utbyggd infrastruktur. 

Kommentarer: Angivelsen av markens användning bör enligt förarbetena till Plan- och bygglagen 

vara schematisk i översiktsplanen så att det just är överblicken över de större sammanhangen, den 

långsiktiga strukturen, som renodlas i planen. Markanvändningen för trygghetsboende skiljer sig inte 

från annat boende, vilket innebär att det inte behöver specificeras i översiktsplanen.  

Statliga och regionala myndigheter: 

ENERGIMYNDIGHETEN 

Energimyndigheten lämnar eventuellt yttrande i samrådet till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen är en obligatorisk samrådspart och ska under samrådet särskilt ta tillvara och samordna 

statens intressen. Länsstyrelsen ska om det behövs från allmän synpunkt ge råd till kommunerna om 

tillämpningen av samtliga delar av PBL. Det är länsstyrelsens ansvar att hålla berörda statliga 

myndigheter underrättade om planarbetet. De statliga myndigheter som har synpunkter på 

planförslaget ska framföra dessa till länsstyrelsen. 

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende. Myndigheten 

avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i 

sakfrågan eller till handlingarna i ärendet. 
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN (– inget att erinra) 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN 

Länsstyrelsen är fortsatt mycket positiv till kommunens höga ambition avseende frågor som rör 

havsområdet, översvämningshantering, naturvärden och rekreativa värden. Flera av Länsstyrelsens 

synpunkter från samrådet har också tillgodosetts. Bland annat har kommunen i september 2021 

antagit nya riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Redogörelsen Vad har hänt sedan ÖP 2010? (sid 5–8) sätter den nya planhandlingen i ett konstruktivt 

perspektiv, där de nya förutsättningarna som översiktsplanen behöver förhålla sig till tydliggörs. 

Kommunen har till granskningsskedet tagit fram ett kompletterande dokument som redovisar risker 

för den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade 

samt redovisar hur riskerna kan minska eller upphöra. Dokumentet är ett gott exempel på hur en 

kommun kan hantera denna fråga. 

Länsstyrelsen är också positiv till att kommunen redovisar naturbaserade åtgärder för 

klimatanpassning på karta. Naturbaserade åtgärder lyfts i flera av EU:s direktiv som ett av de 

viktigaste verktygen vid anpassning till ett förändrat klimat och för att öka möjligheterna att 

motverka förluster av biologisk mångfald. 

Övriga skyddsåtgärder för klimatanpassning är också väl dokumenterade på karta. 

Kommunens planering av havsområdet är enligt Länsstyrelsens bedömning ett gott exempel på hur 

kommunal och statlig planering kan samverka. 

Kommentar: Lomma kommun noterar detta och tackar för synpunkterna.  

Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna synpunkter enligt 3 

kap.16 § PBL anges här i punktform: 

• Länsstyrelsen anser att utveckling i enlighet med ÖP Lomma riskerar att påtagligt skada riksintresse 

för kulturmiljövården Alnarp [M76]. 

Kommentar: Lomma kommun noterar detta. Kommunen avser att ta fram en fördjupad översiktsplan 

för Alnarp där frågan kan hanteras vidare. 

• Kommunen behöver i kommande prövningar behöver visa att föreslagen utbyggnad i Alnarp och 

Bjärred inte riskerar att skada de samlade natur- och kulturvärdena inom kustlandskapet i enlighet 

med riksintresse för högexploaterad kust. 

Kommentar: Lomma kommun noterar detta. Kommunen avser att ta fram en fördjupad översiktsplan 

för Alnarp där frågan kan hanteras vidare. Vad avser Bjärreds vångar har antagandehandlingen 

reviderats för att tydliggöra och motivera kommunens syn på att åtgärden inte riskerar att skada de 

samlade natur- och kulturvärde inom kustlandskapet. 

• Länsstyrelsen kan komma att pröva om marken är lämplig för bebyggelse med hänsyn till risken för 

översvämning även på marknivåer som ligger över tre meter. 

Kommentar: Lomma kommun noterar detta. 

• Frågan om påverkan på riksintresse Natura 2000-området Löddeåns mynning samt riksintresse 

naturvård Kuststräckan Häljarp-Lomma med inland med anledning av planerad broförbindelse 

kvarstår till kommande prövningar. 



13 (65) 

Kommentar: Lomma kommun noterar detta och har i nuvarande skede av utredningar som 

utgångspunkt att ingen påtaglig skada på riksintresset ska uppstå vid val av metod för förbindelsen. 

• Frågan om hantering av förorenad mark kvarstår till kommande prövningar. 

Kommentar: Lomma kommun noterar detta.  

• Hur riksintressen för kommunikationer ska tillgodoses kvarstår till kommande prövningar. 

Kommentar: Antagandehandlingen har uppdaterats med hur riksintresse för kommunikationer ska 

säkerställas.  

Länsstyrelsens synpunkter 

Riksintressen 

Riksintresse för högexploaterad kust (4 kap. 4§ MB) 

Hela landområdet mellan Lommabukten och väg E6 omfattas av riksintresse för högexploaterad kust 

i Lomma kommun. Det är de samlade natur- och kulturvärdena som utgör riksintresset och det är 

påverkan och risken för påtaglig skada av en åtgärd på de samlade värdena inom kustlandskapet som 

måste bedömas. 

För föreslagen utbyggnad i Alnarp hävdar kommunen undantaget för tätortsutveckling enligt 4 kap. 1 

§ andra stycket MB. Länsstyrelsen menar dock att Alnarp inte kan ses som en del av Lomma tätort. 

Alnarp är en utpräglad campus- och universitetsmiljö friliggande i det öppna jordbrukslandskapet. 

Eftersom undantagsregeln inte kan tillämpas menar Länsstyrelsen att kommunen i kommande 

prövningar behöver visa att föreslagen utbyggnad inte riskerar att skada de samlade natur- och 

kulturvärdena inom kustlandskapet. Länsstyrelsen konstaterar att ÖP Lomma bekräftar de höga 

kulturmiljövärden som finns inom och i anslutning till Alnarpsområdet. 

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att Bjärreds vångar utgör en förtätning av Bjärred 

utan att det snarare utgör en utvidgning av orten som samtidigt ”binder samman Bjärred med 

Borgeby till en gemensam ort”. Länsstyrelsen konstaterar att det riksintresset syftar till är att bland 

annat bevara just de öppna landskapsavsnitten i kustlandskapet mellan bebyggelseområden. Därför 

menar Länsstyrelsen att prövningen gentemot riksintresset kvarstår för föreslagen bebyggelse. 

ÖP Lomma motiverar inte på ett tillräckligt sätt för om utbyggnadsområdena väster om Borgeby kan 

anses falla inom ramen för tätortsutveckling i den mening som avses i undantaget för att det ska gå 

att bedöma om även dessa ska prövas mot riksintresset eller inte. 

Kommunen har i ÖP Lomma pekat ut markområden som benämns Respekt kustzon, inom vilka ingen 

ny bostadsbebyggelse får tillkomma eller samhällsviktig funktion uppföras. Omvandling till bostäder 

av befintligt bebyggelsebestånd får inte heller ske. Bestämmelserna syftar till att tillgodose 

riksintresset genom att hantera framtida exploateringar, landskapsförändringar, slitage och 

störningar samt buller inom området. 

Länsstyrelsen menar att kommunen har tagit ett lovvärt helhetsgrepp om kustområdet genom att i 

ÖP Lomma ange riktlinjer inför kommande planläggning och lovgivning inom Respekt kustzon. 

Länsstyrelsen bekräftar att ÖP Lomma säkerställer de delar av riksintresset som faller inom 

markanvändningen kallad respekt kustzon. Detta eftersom det inom den utpekade zonen inte tillåts 

ny bebyggelse. Samtidigt är kopplingen mellan riksintressets värden och riktlinjerna otydlig. Även 

säkerställandet av riksintressets värden är otydligt för de områden som ligger utanför det föreslagna 

området Respekt kustzon. Dessa återfinns inom markanvändningen Landsbygd där ÖP Lomma anger 

att jordbrukets intressen har företräde. Inom Landsbygd kvarstår därför att pröva om kommande 

åtgärder kan påtagligt skada riksintresset. 
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Kommentar: Texterna kring säkerställandet av riksintressen, fördjupning av riksintressen och 

fördjupning av utbyggnadsområden har reviderats i vissa delar. För Alnarpsområdet avser kommunen 

att ta fram en fördjupad översiktsplan där frågorna fortsatt kan hanteras. 

Natura 2000 (4 kap. 8§ MB) och Riksintresse för naturvården (3 kap. 6§ MB) 

ÖP Lomma redovisar inte tydligt var en broförbindelse för friluftslivet över Lödde å kan komma att 

lokaliseras. I kartmaterialet redovisas två olika lokaliseringar, en sydlig som benämns för planerad 

övergång på kartan Rekreation och fritid (s 155) och en nordlig som benämns förbindelse på 

Plankarta 2030 (s 23) och på kartan Mellankommunala intressen (Ny koppling över Lödde å, s 87). 

Länsstyrelsen menar utifrån detta att det inte går att avgöra från underlaget hur stor påverkan det 

blir av anläggandet av en broförbindelse och att risk finns för påtaglig skada. Om en broförbindelse 

föreslås inom eller i nära anslutning till Natura 2000-området Löddeåns mynning ser Länsstyrelsen 

att det finns risk för påtaglig skada. 

Om en broförbindelse föreslås inom riksintresse för naturvård, Kuststräckan Häljarp- Lomma med 

inland, ser Länsstyrelsen att det också här finns risk för påtaglig skada på riksintresset. 

De två beskrivna lokaliseringarna ligger också inom riksintresseområde för friluftsliv FM 09 

Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred. Länsstyrelsen gör bedömningen att riksintresse för naturvård 

bör prioriteras framför riksintresse för friluftsliv. 

Kommentar: en felaktig placering har smugit sig in på kartan ”Rekreation och fritid”. Kommunen 

avser att fortsätta utreda förbindelseläget uppströms Borgeby reningsverk och att en förbindelse ska 

utformas på ett sätt som gör att påtaglig skada på riksintressena inte sker. 

Riksintresse friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 

Länsstyrelsen bekräftar kommunens behov av justering av gräns för riksintresseanspråk friluftsliv FM 

14 Höje å från Genarp till Lomma vid Lomma hamn med anledning av förändrade förutsättningar för 

riksintressets värden på grund av gällande detaljplan. Behovet av justering bör behandlas i samband 

med framtida översyn av riksintresseanspråk. 

Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 

Länsstyrelsen konstaterar att ÖP Lomma saknar en redovisning av hur kommunen avser att 

säkerställa funktionen för de väganläggningar som är av riksintresse i kommunen, väg E6, E6.02, 

exempelvis där nya verksamhetsområden och översvämningsområde föreslås intill väg E6. Likaså 

saknas en redogörelse för hur kommunen avser att säkerställa funktionen för den järnvägsanläggning 

som är av riksintresse i kommunen, Godsstråket (Lommabanan). 

Kommentar: Antagandehandlingen har uppdaterats avseende hur kommunen avser att säkerställa 

riksintresset. 

Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB) 

Länsstyrelsen anser att utveckling i enlighet med ÖP Lomma riskerar att påtagligt skada riksintresse 

för kulturmiljövården Alnarp [M76]. 

Riksintresset Alnarp [M76]är ett väl avgränsat exempel på en riksintressant berättelse med tydliga 

funktionella samband mellan bebyggelse och landskap. Länsstyrelsen konstaterar att ÖP Lomma inte 

föreslår en mindre komplettering av bostäder, utan att istället utgör ett större bostadsområde som 

läggs till i den nordvästra delen av Alnarp och knyter bebyggelsen tätare mot Lomma. Länsstyrelsen 

kan inte se att en exploatering i den grad som föreslås kan förenas med den riksintressanta 

institutionsmiljön eller med kommunens ambition att bevara Alnarps karaktär som en grön ö i det 

öppna jordbrukslandskapet. Kommunen har tagit fram riktlinjer som är en god vägledning, men 
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Länsstyrelsen menar att storleken på den föreslagna förtätningen, 500 bostäder samt förskola och 

kommersiell service, sannolikt innebär att riksintressets läsbarhet avsevärt försämras. En central del i 

riksintresset är att landskapet präglas helt av lantbruksuniversitetets försöks- och 

utbildningsverksamheter. Av ÖP Lomma framgår också att det inom det föreslagna 

exploateringsområdet har bedrivits yngre försöksodlingar. 

Kommentar: Lomma kommun avser att ta fram en fördjupad översiktsplan för Alnarpsområdet där 

frågorna fortsatt kan hanteras.  

Länsstyrelsen har tidigare ställt sig positiv till utvecklingen av gröna näringar i norra delen av Alnarp 

under förutsättning att de kan samordnas med riksintressets värden, denna bedömning kvarstår. 

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att riksintresset inte är korrekt redovisat på 

sidan 94 i planhandlingarna. Riksintresset som berör Alnarp har beteckning M76 och har uppdaterats 

av Riksantikvarieämbetet enligt beslut 2014- 01-28, då Burlöv och Alnarp delades upp i två olika 

riksintresseområden. 

Motiveringen för Alnarp är: 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). 

Kommentar: Texten revideras inför antagandet.  

Risk för översvämning, ras, skred och erosion 

Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanens vägledning avseende, bebyggelsens lokalisering till mark 

som är lämpad för ändamålet med hänsyn till översvämning och erosion, är en bra utgångspunkt 

inför kommande prövningar. Vad gäller hänsyn till ett förändrat klimat och specifikt för 

översvämningsrisker i förhållande till den osäkra parametern havets medelvattennivå bedömer 

Länsstyrelsen att kommunens vägledning inte alltid är tillräcklig. 

Kommunens ställningstagande, att nya bebyggelseområden enbart får tillkomma på mark som ligger 

på lägst tre meters höjd över havet, innebär exempelvis inga säkerhetsmarginaler i förhållande till 

klimatscenario RCP 8.5 för tidsperioden till år 2100. ÖP Lomma anger tidsperspektivet de närmsta 

hundra åren när det gäller att beakta klimateffekter vid prövning av markens lämplighet för 

bebyggelse, vilket Länsstyrelsen tolkar som ca år 2120. Med hänsyn till att kunskapen ständigt 

förändras inom detta område och att översiktsplanen inte i detalj kan beskriva alla förutsättningar 

för kommande exploateringar kan Länsstyrelsen komma att pröva om marken är lämplig för 

bebyggelse med hänsyn till risken för översvämning även på marknivåer som ligger över tre meter. 

Kommentar: Det är inte korrekt att tolka tidshorisonten som 2100, utan varje plan behöver ta höjd för 

100 år framåt av samma skäl som länsstyrelsen anger. Tidshorisonten är alltså en flytande gräns. 

Detta har förtydligats i texterna. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Översiktsplanens vägledning innebär goda möjligheter att följa miljökvalitetsnormerna om föreslagna 

åtgärder och försiktighetsmått genomförs. 

Kommentar: Lomma kommun noterar detta.  

Hälsa och säkerhet 
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Av ÖP Lomma framgår inte tydligt om hänsyn har tagits till värmeverket Återbruket. Om bebyggelse 

kommer för nära verksamheten kan bullerproblematik uppstå och det kan också leda till restriktioner 

på verksamheten och dess möjliga framtida expansion. 

Det framgår av ÖP Lomma att det finns en risk att mark i bland annat Alnarp och utbyggnadsområdet 

Trädgårdsstaden är förorenad. ÖP Lomma anger också att ”I takt med klimatförändringens påverkan 

kommer nya risker att uppstå när deponier och annan förorenad mark kan komma att översvämmas 

eller utsättas för annan fysisk påverkan.” Länsstyrelsen bekräftar detta och konstaterar att frågan 

kvarstår att följa upp i efterföljande detaljplanering. 

Kommentar: Vad avser värmeverket förtydligas texten inför antagandet. Övriga synpunkter noteras. 

Remisshantering 

Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter. Observera att detta 

granskningsyttrande endast tar upp frågor kopplade till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 3 kap. 

16§ PBL. 

• Försvarsmakten – avstått 

• Skogsstyrelsen – ingen erinran 

• Havs- och Vattenmyndigheten – synpunkter inkommit 

• Statens geotekniska institut – synpunkter inkommit 

• Svenska Kraftnät – ingen erinran 

• Trafikverket – synpunkter inkommit 

• Sjöfartsverket – ingen erinran 

REGION SKÅNE 

Region Skåne ställer sig fortsatt positiv till Lomma kommuns översiktsplan. Merparten av de 

synpunkter och kommentarer som Region Skåne lämnade i samrådsskedet har hanterats i 

revideringen av planförslaget. 

I granskningsskedet av Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030 vill Region Skåne lämna 

följande förslag till utveckling av översiktsplanen: 

Behovet av vård kan komma att öka i takt med ökad inflyttning till kommunen. Region Skåne menar 

att möjligheten att utöka vårdbehovet bör undersökas och hanteras i planförslaget. 

I granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040 framhålls naturens betydelse för 

befolkningens hälsa och välmående samt som en viktig del för att skapa attraktiva livsmiljöer. Det är 

viktigt att säkerställa god tillgång och nåbarhet till grönområden av god kvalitet. Region Skåne ser att 

planförslaget skulle kunna kompletteras beträffande hur kommunen avser genomföra detta. 

Granskningshandling till Regionplan för Skåne 2022–2040 lyfter betydelsen av att synliggöra och ta 

hänsyn till de nationella och regionala lederna för cykling och vandring i den kommunala fysiska 

planeringen. Region Skåne menar att planförslaget med fördel kompletteras med ett avsnitt 

beträffande regionala cykelleder som även inkluderar kommande leder. Ett kommunövergripande 

rekreationsstråk ska vara klart 2023 där Lomma utgör startpunkt för en cykelled för rekreation och 

turism. Det är en del av Region Skånes satsning på regionala cykelleder som knyter ihop de kustnära 

lederna med Skånes inland. Denna satsning skapar inte bara attraktion för den externa besökaren, 
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utan bidrar även till en attraktiv boendemiljö som uppmuntrar människor att välja en hälsosam och 

aktiv vardag. 

Region Skåne vill slutligen föreslå att Sydkustleden även bör inkluderas i stycken som rör Södra 

Lomma Strand, Strandhusen och Strandparken på sidorna 107 och 157 i planförslaget. Region Skåne 

föreslår även faktakorrigering gällande Skåneledens längd; 130 mil, och antal leddelar; 6 på sidan 159 

i planförslaget. 

I handläggningen av detta ärende har avdelningen för regional utveckling genom enheterna för 

regional planering, näringsliv och arbetsmarknad, miljö, transporter och infrastruktur, samt, 

primärvården, Skånetrafiken och Regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala 

utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12-05 § 9. 

Kommentarer: Lomma kommun arbetar med centrumförnyelse i både Bjärred och Lomma. I Lomma 

detaljplaneläggs Lomma centrum norra och i Bjärred centralt belägna Bjärreds vångar. Tillkommande 

vårdbehov i planperioden bedöms kunna inrymmas inom dessa projekt. Viss revidering av texterna 

vad avser övriga synpunkter har gjorts till antagandet.  

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

SGI lämnade ett yttrande i samrådsskedet daterat 2020-06-11 med dnr. som ovan. Vi saknade då 

ställningstaganden kring ras och skredrisker. Inom kommunen finns områden med lermark som kan 

ha förutsättningar för skred, särskilt i närhet till vattendrag och ur ett klimatförändringsperspektiv. Vi 

rekommenderade att ÖP ger vägledning även i de frågorna. 

I utställningshandlingen [1] ges en koppling mellan översvämning och ökande erosion-, ras- och 

skredrisker, särskilt intill åarna. Det anges att tillkommande bebyggelse eller samhällsviktig 

infrastruktur ska undvikas i ådalarna. Ett ställningstagande för bebyggelse ges att: "Ny bebyggelse får 

ej tillkomma inom 50 (meter) från platser med ras- och skredrisk". SGI saknar kartor som visar sådana 

platser med ras- och skredrisk. SGI viIl också påminna om att det i samband med detaljplanering 

alltid ska utföras bedömning av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Vi rekommenderar att 

texten kompletteras med det. 

Kommunen har en kompletterande handling [2] med en analys av risker för den befintliga byggda 

miljön som kan följa av ras, skred och erosion som är klimatrelaterade, samt hur riskerna kan minska 

eller upphöra. Analysen utgår från SGU:s kartlager med aktsamhetsområden (förutsättning för skred 

i finkornigjordart). Kommunens slutsats är att: "Risken till följd av ras och skred bedöms ej som 

överhängande i kommunen, det som befaras medföra störst samhällspåverkan är ras och skred invid 

statlig infrastruktur (väg/järnväg). I den fysiska miljön där kommunen är huvudman för det 

strandnära området (exempelvis kajer och kommunala erosionsskydd) sker löpande kontroller av 

skicket på dessa." Den kompletterande analysen bör inarbetas i ÖP-dokumentet. 

SGI har utöver ovanstående inga ytterligare synpunkter. 

Kommentarer: Lomma kommun känner till att det i samband med detaljplanering ska utföras 

bedömning av ras, skred och erosion, men har valt att inte särskilt kommentera detta i 

översiktsplanen då det följer av lagstiftning. 

Den kompletterande analysen av risker för den befintliga byggda miljön kommer att integreras i 

antagandehandlingen. 
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SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR  

Frågor som berör samhällets motståndskraft mot extrema händelser kopplade till exempelvis 

värmebölja, nederbörd, översvämning, ras och skred, mm. är mycket viktiga att beakta inom all fysisk 

planering. Det kan röra sig om grönstruktur och markbeläggning i städer; hur topografi, hus och 

konstruktioner kan påverka vattenflöden och risk för översvämning; hur vatten, topografi, jordart 

och berggrund under vissa förutsättningar kan samverka och öka risk för sättningar och markrörelser. 

Påverkan och risker som exempelvis utgår från potentiellt förorenade områden kan vid en 

kombinerad analys med ovanstående faktorer leda till en ökad spridningsrisk av föroreningar vid 

exempelvis höga flöden, erosion, översvämning och därmed ökad påverkan på ett större område. 

För att kunna förutse potentiella risker och inleda åtgärder som kan förebygga, förhindra eller mildra 

eventuell framtida skada krävs ofta förutseende och kunskap inom många olika fackområden jämte 

analys och beräkning av eventuell påverkan. I andra fall är förebyggande arbete jämförelsevis enkelt 

om man bara blir medveten om en potentiell risk. Men framför allt behövs en helhetssyn hur 

naturliga förutsättningar påverkar och samtidigt påverkas av samhällets infrastruktur, byggnader och 

konstruktioner och vilka ändrade förutsättningar ett förändrat klimat kan ge. 

SGU hänvisar i övrigt till SGUs allmänna riktlinjer som bifogas. 

Kommentarer: Lomma kommun tackar för SGUs generella svar och meddelar att geologiska risker 

utreds löpande. 

TRAFIKVERKET 

Trafikverket har gått igenom samrådsredogörelsen och önskar lämna följande kommentarer på 

samrådsredogörelsen: 

Kommunens svar: Till utställningen kompletteras översiktsplanen med en karta som visar 

möjligheterna till resor där cykel och kollektivtrafik (både tåg och buss) kombineras. Detta för att visa 

på hur tillgången till kollektivtrafik blir för framtida utbyggnadsområden för bostäder och 

verksamhetsområden.  

Trafikverket ser positivt på detta men anser även att kommunen bör arbeta tydligare för att 

underlätta för resande med kollektivtrafik. 

Kommunens svar: Översiktsplan 2020 kompletteras till utställningen med en beskrivning av 

fyrstegsprincipen. De nya bostadsområden som finns med i Översiktsplan 2020 ligger alla inom ett 

gång- och cykelavstånd till antingen en tågstation eller en regionbusslinje med tät trafik.  

Trafikverket ser positivt på att ÖP kompletterats med skrivning om fyrstegsprincipen. 

Kommunens svar: Lomma kommun arbetar tillsammans med Region Skåne i projektet 

Supercykelstråk där även Trafikverket deltar på de sträckor som innehåller statliga cykelvägar. 

Sträckningen av prioriterat huvudcykelnät och Supercykelstråk sammanfaller och till 

utställningsförslaget kommer även begreppet Supercykelstråk att användas. Dragningen kommer 

även att läggas in på kartan för långsiktig utvecklingsstrategi där ännu inte beslutade eller 

finansierade projekt redovisas som en viljeinriktning. Det objekt i Lomma kommun som finns med i 

den regionala cykelvägsplanen har fördyrats och diskussioner förs om hur objektet ska prioriteras till 

kommande cykelvägsplan. Parterna tittar nu på andra alternativ för att trafiksäkra sträckan. 

Trafikverket notera detta. 
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Kommunens svar: I kartan för långsiktig utvecklingsstrategi visas ett reservat för ett yttre godsspår. 

Det är ett kommunalt önskemål att godstrafiken ska lyftas bort från Lommabanan. Detta både på 

grund av bullerstörning från tågen och av säkerhetsrisker vid järnvägskorsningar samt vid transporter 

av farligt gods. För att säkerställa att godstransporterna ändå ska kunna fortsätta reserverar 

kommunen mark öster om motorvägen för ett framtida separat godstågsspår. Enligt Trafikverket 

behövs inte ett yttre godsspår eftersom det inte råder kapacitetsbrist på Lommabanan. Lomma 

kommun menar dock att det kan vara klokt att reservera mark då infrastrukturplanering måste vara 

mycket långsiktig och ett ökat behov av järnväg kan uppstå i framtiden. Planförslagets kapitel om 

riksintressen kommer att kompletteras med ovanstående resonemang till utställningsförslaget. 

Trafikverket noterar att kommunen fortsatt vill reservera mark för ett yttre godsspår. Trafikverket 

anser dock att kommunen brister i redovisningen av säkerställandet av det faktiska riksintresset för 

Godsstråket genom Skåne. Därtill, ett ensidigt fokus på det kommunala spårreservatet bidrar till en 

otydlighet för allmänheten. Trafikverket vill tydligt markera att kommunens uppfattning avviker från 

utpekandet av riksintresset för Godsstråket genom Skåne. 

Kommunens svar: Planförslaget justeras så att det i texten framgår att det är sträckan mellan 

trafikplats Lomma och trafikplats Alnarp som föreslås byggas ut till sex filer. 

Trafikverket noterar detta, men på sida 85 anges att ”Lomma kommun vill verka för ett omgående 

omkörningsförbud för lastbilstrafiken på väg E6 och stödjer Trafikverkets förslag på en utbyggnad till 

sex filer.”. Trafikverket anser fortsatt att det är otydligt vilken sträcka av väg E6 som avses. 

Kommunens svar: Stycket om Prästbergarondellen och trafikplats Lomma stryks till 

utställningsförslaget. Även förslaget på nytt verksamhetsområde norr om Borgeby kommer att 

strykas till utställningsskedet. Det föreslagna verksamhetsområdet utmed Malmövägen kommer att 

minska något till utställningsskedet i och med att en bullervall kommer att ta viss mark i anspråk. 

Området har goda möjligheter till kollektivtrafik vilket syns på den nya karta som i 

utställningsförslaget redovisar resande med kollektivtrafik och cykel. Till tågstationerna i Lomma, 

Hjärup och Åkarp är det cirka 1,5-2 kilometer och i norra delen går busslinje 132 som kommer att 

fortsätta utvecklas mot ett starkt busstråk längs kusten med täta avgångar. Dessutom planerar 

kommunen att i den utsträckning det är möjligt, erbjuda företag som idag är etablerade på området 

Norr Vinstorp i Lomma tätort, plats på det nya verksamhetsområdet Malmövägen. 

Eftersom befintliga företag redan idag genererar transporter tror inte Lomma kommun att 

etableringar av dessa vid Malmövägen bidrar till ökade transporter. Snarare blir miljön i Lomma 

tätort bättre om vissa transporter till och från Norr Vinstorp istället går till området vid Malmövägen. 

Trafikverket noterar att delar av planförslaget styrks (Prästbergarondellen, trafikplats Lomma och 

verksamhetsområde norr om Borgeby) samt att verksamhetsområdet utmed Malmövägen minskar i 

omfattning. Trafikverket anser fortsatt att utredning för förändrat väghållarskap (från statligt till 

kommunalt) för Lommavägen och Malmövägen ska genomföras i kommande detaljplanearbete. 

Trafikverket ser positivt på att etableringarna sker i närhet av kollektivtrafik och anser att det är 

viktigt att kommunen arbetar med att uppmuntra kollektivt resande i kommande detaljplan. 

Däremot delar Trafikverket inte kommunens bild av att trafiken inte kommer öka i med att 

kommunen vill flytta befintliga verksamheter till det nya verksamhetsområdet. Trafikverket 

förutsätter att kommunen kommer ta fram trafikutredningar i samband med att detaljplaner tas 

fram och aktivt arbetar för att transporterna inte ökar. Trafikverket anser fortsatt att ÖPn saknar 

ställningstaganden om hur hållbara transporter ska uppnås, inte minst näringslivets transporter. 

Kommunens svar: Vid anläggandet av den planerade bullervallen (mellan Malmövägen och E6:an) 

från Vinstorpsvägen till Svantorpsvägen, kommer byggnadsfritt avstånd och begränsningslinje 
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säkerställas alternativt hanteras eventuella avvikelser genom ansökan om tillstånd enligt gällande 

lagar och regler. 

Trafikverket noterarar detta. 

Kommunens svar: Det föreslagna verksamhetsområdet norr om Borgeby stryks till 

utställningsförslaget. Vägarna som finns med på kartan för långsiktig utvecklingsstrategi ingår inte i 

planperioden och är varken utredda eller miljöbedömda. Kartan för långsiktig utvecklingsstrategi 

visar på en möjlig framtida utveckling men för dessa objekt finns inga beslut ännu fattade. 

Trafikverket noterar detta. 

Kommunens svar: Verksamhetsområdena som på lång sikt finns markerade utanför Flädie och Fjelie 

ryms inte inom planperioden för Översiktsplan 2020 och är därför inte miljökonsekvensbedömda 

inom ramen för ÖP 2020. Inga beslut om dessa områden är fattade utan de visar på en långsiktig 

inriktning som kan ändras under planperioden. 

Trafikverket noterar detta. 

Trafikverkets övriga kommentarer på granskningshandlingarna 

På sida 16 anges att Lommabanan etapp 1 är under genomförande och att stationen i Lomma ska 

öppnas 2020, meningen bör omformuleras med rätt tempus. Trafikverket vill även påtala att ÖPn på 

olika platser anger att stationerna i Alnarp och Flädie planeras alternativt ska öppnas under 2026. 

Trafikverket vill förtydliga att öppnade för trafik år 2026 är en beräkning och tidsplanen är beroende 

av en mängd faktorer, bl.a. överklagan av planprocessens olika delar. Således rekommenderar 

Trafikverket att ÖPn anger att stationerna planeras öppna under 2026. 

På sida 85 anger ÖPn att ”Kommunen ställer sig bakom den kommungemensamma utredningen om 

utbyggnad av en yttre godsbana.”. Trafikverket anser att det ska förtydligas vilken utredning som 

avses och när utredningen genomfördes. Därtill, på sida 99 anges att ”Övriga kommuner som 

reserverar mark för ett yttre godsspår i sina översiktsplaner är Malmö, Lund, Staffanstorp och 

Kävlinge.”. Trafikverket vill uppmärksamma kommunen på att i Kävlinge kommuns förslag till ny 

översiktsplan inte finns något reservat för ett yttre godsspår. 

Trafikverket anser att kartan på sida 87 behöver kompletteras med information om att det är ett 

kommunalt reservat för yttre godsspår. 

På sida 88 anges väg 16 för sträckan mellan Lund och Fjelie, detta är den gamla benämningen och 

Trafikverket använder väg E6.02 för sträckan. 

På sida 162 och 164 anges en detaljerad beskrivning om hur stationen i Flädie, inklusive trafikering, 

kan komma att se ut. Trafikverket vill påtala att vi än så länge är i ett tidigt skede i processen, 

järnvägsplan är inte framtagen och vägplanen för väg 913 ska omarbetas. Således vet vi inte den 

exakta utformningen och en tänkt utformning kan komma att överklagas längre fram i 

planprocessen. Trafikverket rekommenderar därför kommunen att inte så detaljerat beskriva hur 

Flädie station kan se ut samt exakt hur utbytet mellan buss- och tågförbindelsen kan komma att ske. 

Kommentarer: Lomma kommun arbetar på flera sätt för att öka det kollektiva resandet och de 

största åtgärderna är kopplade till resande mot Malmö. I december 2020 infördes tågtrafik för 

pendling till Malmö, men även till Helsingborg. 2026 planeras ytterligare två stationer öppna för 

persontrafik i kommun, i Flädie och Alnarp. Lomma kommun, Trafikverket och Skånetrafiken har även 

satsat på ett starkt busstråk längs kusten för linje 132 (Löddeköpinge-Bjärred-Lomma-Malmö) där 

infrastrukturen har byggts om och framkomligheten förbättrats för bussen framförallt inne i Lomma 
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tätort men också med bussramper vid väg E6. Ett arbete med att skapa ett så kallat supercykelstråk 

på sträckan Lomma – Malmö pågår också under ledning av Region Skåne 

Kommunen har också gjort en uppdatering av parkeringsnormen och fokus i det arbetet har varit att 

minska bilberoendet genom mobilitetspaket som incitament för byggherre/exploatör att minska 

bilberoendet i nya bostadsområden. Till parkeringsnormen hör ett strategidokument där fem av åtta 

strategier riktar sig direkt mot att få ner bilberoendet: främja hållbara färdslag till stora målpunkter, 

skapa pendlarparkeringar, minska bilparkeringsåtgången på arbetsplatser, underlätta 

boendeparkering och tillämpa flexibla parkeringstal.  

Texten kring säkerställandet av riksintresset för godsstråket, benämning av väg och mindre 

detaljerad beskrivning av stationen i Flädie har justerats till antagandet. Lomma kommun noterar 

trafikverkets synpunkter kopplat till förändrat väghållarskap. Kommunen avser att ta fram 

trafikutredningar i samband med att detaljplaner tas fram.  

ESLÖVS KOMMUN (- inga ytterligare synpunkter) 

Beredning: Eslövs kommun har tidigare yttrat sig över förslaget till översiktsplan genom beslut i 

kommunstyrelsen 6 maj 2020. Eslövs kommun har inga ytterligare synpunkter på planförslaget. 

Beslut: Förvaltningens yttrande över Översiktsplan 2020 för Lomma kommun antas som 

kommunstyrelsens eget och skickas till Lomma kommun. 

Kommentar: Noteras 

HÖÖRS KOMMUN (- avstår yttrande) 

KÄVLINGE KOMMUN 

Kävlinge kommun har tidigare lämnat ett samrådsyttrande på Lomma kommuns Översiktsplan 2020. 

Kävlinge kommun anser att följande frågeställningar kvarstår i granskningsskedet: 

Övergång Lödde å 

Kävlinge kommun är fortsatt positiv till att Lomma kommun pekar ut en övergång över Lödde å, för 

att på så sätt öka möjligheterna för friluftsliv och rekreation i området. Redan i samrådet påpekade 

Kävlinge kommun dock att symbologin i plankartan är otydlig gällande val av plats för övergången. 

Enligt samrådsredogörelsen ska denna plats endast ses som symboliskt utpekad. Om så är fallet bör 

det tydligt framgå av beskrivningen, vilket det inte gör i granskningsförslaget. Särskilt viktigt är detta 

då den utpekade platsen inte är densamma i kartan för samråds- respektive granskningsförslaget. 

Den mellankommunala förstudien har i dagsläget inte tillräckligt utrett de tre alternativa 

lokaliseringarna, då endast hälften av provtagningarna genomfördes. Kävlinge kommun vill lyfta 

vikten av ett fortsatt mellankommunalt samarbete för att få till stånd en lösning som gynnar 

invånare, besökare och natur- och rekreationsvärden i båda kommunerna och att inte för tidigt låsa 

sig vid en lösning innan samtliga alternativ är tillräckligt utredda. Lommas förslag till översiktsplan 

bör därför harmonisera med Kävlinge kommuns förslag till översiktsplan, där flera alternativa platser 

för en övergång anges. 

Reservat yttre godsspår 

Enligt förslag till ny kommunövergripande översiktsplan för Kävlinge kommun, ÖP 2040, som har 

varit på samråd 10 maj – 10 augusti 2021 är det inte aktuellt med ett yttre godsspår genom Kävlinge 



22 (65) 

kommun. Kävlinge kommun håller däremot med om problemställningen vad gäller buller och 

säkerhetsrisker längs med Lommabanan, men anser att dessa långsiktigt bör lösas genom förbättrade 

skyddsåtgärder på befintlig järnväg. Detta är frågor som skulle kunna drivas gemensamt av 

kommunerna längs med hela sträckan. Frågan om ett yttre godsspår är, tillsammans med 

utvecklingen av E6 samt en möjlig omläggning av befintliga kraftledningar, fortsatt angelägna 

mellankommunala frågor. 

Supercykelstråk 

Kävlinge kommun är fortsatt positiv till att Lomma lyfter cykelleder och ridstigar som 

mellankommunala intressen. Kävlinge kommun anser dock att det inte enbart rör supercykelstråk 

utan även andra cykelkopplingar. Exempelvis pekar Kävlinge kommun i samrådsförslag till ny 

översiktsplan ut ett behov av cykelväg från Furulund och Stävie på väg 925 för anslutning till den 

befintliga cykelvägen på väg 1136 i Lomma kommun. 

Kommentarer: Lomma kommun har vad avser övergång över Lödde å valt alternativet uppströms 

Borgeby reningsverk då det är det alternativ som faller ut som mest realistiskt att kunna förverkliga, 

detta även sedan länsstyrelsen tydliggjort sin syn på riksintressena i svaren på föreliggande 

översiktsplans utpekande av plats för förbindelsen. Lomma kommun ser fram emot fortsatt dialog i 

denna fråga samt övriga nämnda mellankommunala intressen. 

LUNDS KOMMUN (- avstår yttrande) 

MALMÖ KOMMUN  

Lomma kommun har skickat utställningshandling för översiktsplan till Malmö stad för synpunkter. 

Ställningstaganden i översiktsplanen som Malmö stad anser är viktiga att ha kommunövergripande 

samsyn kring rör strategier för att växa genom förtätning och i kollektivtrafiknära lägen för att minska 

negativ påverkan på miljön, att värna jordbruksmark som en viktig resurs, att bidra till den regionala 

bostadsförsörjningen för alla grupper genom komplement inom olika segment på 

bostadsmarknaden, gemensam syn på framtida lösningar för godstrafik samt hållbar utveckling av 

kust och hav. Malmö stad lämnade synpunkter i samrådsskedet och konstaterar att Lomma noterat 

dessa.  

Gällande kust- och havsfrågor har arbetet i Malmö intensifierats under senare år och det finns många 

frågor inom temat som är angelägna att föra en utvecklad dialog kring med grannkommunerna. I 

Malmö stad sker ett utvecklingsarbete inom ramen för Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att 

stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Under de närmaste åren utreds bland andra 

möjligheten att förbättra havet och vattnets kvalitet, bevara biologisk mångfald samt att förbättra 

stadens möjlighet att hantera klimatutmaningar. Några ytterligare frågeställningar som undersöks är 

lokaliseringsmöjligheter för havsbaserade vindkraftsparker och annan energiutvinning i Malmös 

havsområde, förutsättningar för ett Biosfärsområde (eller motsvarande) som en modell för hållbart 

brukande av Öresund samt möjligheten att fånga in och lagra koldioxid i havet.  

Angående kommentar om påverkan på havsmiljön grannkommuner emellan och de utfyllnader som 

planeras i Malmö hamn i utställningshandling av Lommas översiktsplan, är den föreslagna 

utfyllnaden en viktig del i den fortsatta utvecklingen av hamnen. Malmö hamn är viktig för 

näringslivet i hela södra Sverige, inte minst för kommunerna i MalmöLundregionen. Det är en Core-

hamn, och därmed viktig för EU:s infrastruktur, samt ett utpekat riksintresse. Alternativa 

lokaliseringar för utökat hamn- och verksamhetsområde i Malmö har studerats och landat i 

föreslagna utfyllnad. En juridisk process kring utfyllnadens konsekvenser pågår i Mark- och 

miljödomstolen och denna kommer att utvisa kommunens möjligheter att gå vidare med arbetet. 
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Malmö stad noterar att Lomma har synpunkten på hur dialogen har förts kring mellankommunala 

intressen och är därför angelägen om att utveckla kontakterna.  

Malmö stad har i övrigt inget att anföra angående utställningsförslag till ny översiktsplan för Lomma 

kommun. 

Kommentar: Lomma kommun tackar för synpunkterna och ser fram mot dialog i frågorna. 

Berörda företag: 

KRAFTRINGEN  

Kraftringen har tidigare yttrat sig angående översiktsplanen och ser att det med anledning av 

synpunkter framförda i samrådsredogörelsen finns behov av att förtydliga och understryka 

energiförsörjningens, och fiberinfrastrukturens, roll i den fysiska planeringen och dess roll i 

uppbyggnaden av ett hållbart samhälle. Det framförda ska ses som ett försök att förbättra den 

fysiska planeringen i syfte att nå måluppfyllelse kring de hållbarhetsmål som finns kopplat till 

samhällsplanering, näringslivsutveckling, digitalisering och energiförsörjning.  

Konklusionen är att det finns risk för att energiförsörjningsfrågorna och frågor kopplat till 

digitalisering/fiberinfrastruktur ges för litet utrymme i förhållande till sin betydelse. Det är viktigt att 

frågorna inte kommer för sent i processerna och att beslut därmed riskerar att fattas utan 

nödvändiga underlag. Exempel på detta belyses nedan under egen rubrik som lyfter vilka aspekter av 

t.ex. energiförsörjningen som är relevanta att hantera i en översiktsplan och varför dessa aspekter är 

viktiga.  

Energiförsörjningen i samhällsplaneringen 

Energiförsörjningen är ett allmänt intresse ur två aspekter. Den ena aspekten handlar om att vårt 

samhälle är beroende av energitillförsel ur ett enskilt och samhälleligt perspektiv. Avbrott i 

energiförsörjning innebär risker för hälsa och säkerhet och att vitala funktioner i samhället inte kan 

upprätthållas. Otillräcklig förberedelse för, eller ett omöjliggörande av, utveckling av energilösningar 

riskerar att t.ex. hämma näringslivets utveckling men också att liv och hälsa kan äventyras. Den andra 

aspekten handlar om möjligheter att hushålla med energi och att främja energilösningar från 

förnybara eller återvunna energikällor samtidigt som hänsyn tas till frågor om t.ex. biologisk 

mångfald. Dessa aspekter är vitala allmänna intressen sett ur ett övergripande samhälleligt 

perspektiv.  

Att energiförsörjningen är ett allmänintresse enligt ovan framgår av bestämmelser i Plan- och 

bygglagen och Miljöbalken. Därutöver kan energiinfrastruktur utgöra riksintresse för 

energiproduktion eller energidistribution. Något proaktivt arbete med riksintresseförklaring av 

energianläggningar har inte skett utan i praktiken sker förklaringen i samband med att 

konkurrerande markanvändningsintresse uppstår. För kommunernas del innebär denna eftersläpning 

att riksintressant energiinfrastruktur kan föreligga inom kommunens gränser trots att beslut därom 

ännu inte tagits. Därutöver ålägger lagen om kommunal energiplanering kommunen att medverka till 

ändamålsenliga energilösningar samt att ha beredskap att hantera de samhälleliga kriser som kan 

utlösas av oplanerade avbrott i energiförsörjningen. Därav finns det ett stort ansvar och ett stort 

behov av att det finns kunskap och kännedom inom kommunerna om energiförsörjning och dess roll 

för att uppnå andra samhällsintressen och samhällsmål.  

Länsstyrelsen har en roll att övervaka kommunernas fysiska planering utifrån allmänna intressen. 

Den bevakningen tar vanligen fasta på följande frågor; VA-frågor med betoning på 
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översvämningsrisken, transport och kommunikation, kulturmiljö, områdesskydd, människors hälsa 

(luft, buller mm), bostadsförsörjning och social hållbarhet, jordbruksmark, biotopskydd och artskydd 

mm. Däremot saknas ofta resonemang kring både energiförsörjning och fiberinfrastruktur och dess 

roll i samhället och samhällsutvecklingen. Kraftringens bedömning är att energifrågan och 

fiberinfrastrukturfrågan är (minst) lika viktig för kommunerna att både bevaka och arbeta aktivt med 

i fysisk planering. Avsaknad av, eller ej genomarbetade, resonemang kring energiförsörjning och 

fiberinfrastruktur innebär inte enbart att planerna missar att fånga upp frågorna på rätt nivå utan det 

sänder även signalen till beslutsfattare att dessa frågor är enskilda parters intresse och inte ett 

allmänt intresse. Detta i sin tur innebär att frågorna skjuts fram i planeringsprocess och löses först i 

samband med genomförandeskedet. Det riskerar då att bli utan adekvat intresseavvägning. 

Konsekvensen av detta riskerar att bli att viktiga samhällsmål om t.ex. näringslivsutveckling, 

minskade klimatutsläpp, digitalisering och annan samhällsutveckling inte kan uppnås på ett effektivt 

sätt. Till exempel kan ineffektiva omläggningar av energiinfrastruktur innebära ökade klimatutsläpp 

och att samhällets resurser inte används effektivt. Utan relevant tyngd i översiktsplanerna riskerar 

kommunernas beslut och planering att urholka förutsättningarna att få på plats de energilösningar 

som måste till för att nå en klimatneutral och hållbar energiförsörjning av samhället enligt satta mål. 

Detsamma gäller för digitala lösningar och fiberinfrastruktur.  

Relevanta aspekter av energiförsörjning att hantera i översiktsplanen 

Exempel på vad som kan och bör ingå i en översiktsplan för att styra mot en säker och hållbar 

energiförsörjning konkretiseras nedan. Kraftringen ser att det krävs ett utvecklingsarbete mellan 

inblandade parter (energibolag liksom andra samhällsbyggnadsaktörer, region, kommun och 

länsstyrelse m.fl.). Kraftringen deltar gärna i ett sådant utvecklingsarbete. Förslagen nedan ska ses 

som en lista på förslag och inte som en uttömmande uppräkning. 

• Beskaffenheten av kommunens huvudsakliga energiförsörjning samt hur den hänger ihop med 

målet om energieffektiviseringar, förnybar energi och minskade klimatutsläpp. 

• Kommunens, och regionens, klimat- och miljömål samt hur de leder till nationella klimat- och 

miljömål.  

• Möjligheten att placera bebyggelseområden utifrån möjligheten att tillvarata energikretslopp.  

• Vilka områden som behöver reserveras för övergripande energiinfrastruktur. 

• Anpassa bebyggelsestrukturen till tänkta energilösningar. Om det exempelvis planeras för solel på 

byggnader och laddinfrastruktur till elbilar så ställer det krav på högre effektuttag och därmed ett 

kraftigare elnät. Ett kraftigare elnät förutsätter utrymme för ledningsdragning och nätstationer inom 

planområdet samt ett effektivt och robust överliggande elnät på landsbygd och i stad samt även 

tillräckligt utrymme därtill. Därför måste kommunen i samband med sin fysiska planering och 

lovgivning säkerställa nödvändigt utrymme för infrastrukturens behov. Behovet av ett sådant 

säkerställande är särskilt tydligt i förtätningsområde där utrymmet är knappt och aktörerna många.  

• En annan viktig uppgift är att lokalisera befintlig och planerad övergripande samhällsbärande 

ledningsinfrastruktur och produktionsanläggningar och anpassa den planerade bebyggelsen till dessa 

med korrekta avstånd. Det kan inte förutsättas att ledningarna är flyttbara. I många fall kan en 

korrekt intresseavvägning istället ge vid handen att en viss anpassning av bebyggelsen kan vara lika 

lämplig.  

• Till skillnad från hur energiförsörjningsfrågorna hanteras är hantering av skyfall och 

omhändertagande av vatten tydligt en prioriterad uppgift för samhällsplanerarna. Skälet till att 

vattenfrågorna får sådan genomslagskraft är nog dels att vattnets roll i samhället är greppbart och 

synligt för gemene man och dels att allmänbevakningen är god. Därutöver finns etablerad praxis 
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kring vattenfrågornas prognosticerade behov. Det är Kraftringens åsikt att ett liknande arbetssätt 

skulle behövas för all samhällsbärande infrastruktur, inklusive energiinfrastruktur, energilösningar 

och fiberinfrastruktur. För att det ska kunna ske beträffande energiförsörjningen behöver kommunen 

i sin planering även uppskatta det framtida el- och värmeeffektbehov som planerna ger upphov till. 

På samma sätt behöver hänsyn och praxis tas till fiberinfrastruktur och fiberrelaterade tjänster.  

• Då det planeras för nya eller utökade barriärer i form av stambanor eller liknande är det viktigt att 

reservera lämpliga utrymmen för korsande infrastruktur samt om möjligt reglera korsningsfrågan 

med berörda. Det kan exempelvis vara skrivningar som beskriver funktionen av den korsande 

ledningen. På samma sätt är det viktigt att reservera mark för behov av nya anläggningar för att möta 

prognosticerat energibehov till följd av samhällsutvecklingen i stort samt enskilda större 

verksamheter och deras behov. 

• Energimarknadsinspektionen (EI) har ålagt nätbolagen att upprätta s.k. nätutvecklingsplaner. Från 

dessa planer blir det möjligt att identifiera områden som är lämpliga utifrån anslutningsbarhet. 

Eftersom solparker, forskningsanläggningar, datahallar och liknande effektkrävande verksamheter 

kräver en placering som är gynnsam utifrån anslutningsperspektiv, kunde kommunen med sådana 

uppgifter som underlag jobba proaktivt med att lokalisera områden särskilt lämpliga för 

effektkrävande verksamheter. Det skulle t.ex. kunna bidra till ett utökat näringsliv, robusta elnät och 

ökad lokal produktion av förnybar energi. 

Kommentarer: Lomma kommun noterar synpunkterna och ställer sig positiv till gemensamt 

utvecklingsarbete i frågorna.   

SVENSKA KRAFTNÄT (16 – inget att erinra) 

SYSAV  

Sysav har fått del av det förslag till översiktsplan som för närvarande är på utställning. Bolaget 

yttrade sig i samrådsskedet och har fokuserat på hur de synpunkter som vi då framförde har 

omhändertagits i det reviderade förslaget. Sysav har några kommentarer som vi fortfarande anser 

skulle kunna förtydligas och/eller kompletteras i översiktsplanen: 

• Sysav anser att det är viktigt att vidga begreppen kring hållbar energi. Förnybar energi är viktigt, 

men det är också återvunnen energi. Det kan i vissa fall till och med vara bättre att ta tillvara energi 

som annars gått till spillo än att bara fokusera på att ursprunget är förnybart. Även om det i 

dagsläget inte finns den typen av verksamheter i kommunen som kan bidra med återvunnen energi, 

så är det en viktig signal. 

• Sysav anser att planeringsstrategierna kopplat till avfalls- och resurshantering skulle kunna bli ännu 

tydligare, för att lyfta blicken mot framtida förändringar i konsumtionsbeteenden och mobilitet, samt 

teknikutveckling inom avfallshantering (både vad gäller insamling och efterföljande återvinning), för 

rätt förutsättningar för detaljplanering i efterföljande led i samhällsplaneringen. Ett bra exempel på 

hur detta kan lyftas i översiktsplan finns i översiktsplanen för Malmö. 

• I samrådsyttrandet påtalade Sysav att en del av Spillepengs avfallsanläggning faktiskt ligger i 

Lomma kommun. Det är den yttre delen av anläggningen, med fastighetsbeteckningen Alnarp 1:57, 

som ligger i Lomma kommun. Detta går bland annat att utläsa av det aktuella miljötillståndet för 

anläggningen: 

• Sysav anser fortfarande att det inte är lämpligt att vara så detaljerad i beskrivningen om vilka 

aktörer som ansvarar för olika delar i avfallsinsamlingen. Sedan samrådsskedet har regeringen tex 
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meddelat att producentansvaret för returpapper tas bort och ansvaret för insamling och återvinning 

från 1 januari 2022 läggs på kommunerna. Sysav föreslår därför att dessa beskrivningar under 

avsnittet ”Kretslopp, avfall och upplag” ses över, så de blir lite mer översiktliga. 

• Sysav vill också bara poängtera att det inte är alla av Sysavs ägarkommuner som står bakom den 

gemensamma kretsloppsplanen, några kommuner har valt att ta fram egna avfallsplaner. Det är 

totalt 10 av ägarkommunerna som jobbar med den gemensamma kretsloppsplanen tillsammans med 

ysav. 

Kommentarer: Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den avsedda 

användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Översiktsplanen innefattar därmed 

beskrivningar och ställningstaganden gällande kretsloppsaspekter som påverkar den fysiska 

planeringen på en övergripande nivå. Dessa aspekter samt kretsloppsfrågor som inte direkt påverkar 

den fysiska planeringen hanteras främst i kommunens renhållningsordning med avfallsplan samt 

energi- och klimatplan. Viss revidering av texten har skett till antagande.  

TELIA SONERA / SKANOVA AB  

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detaljplanarbete påbörjas, 

för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i 

planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare och snabbare planprocess. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på planeringsunderlaget. 

Kontakta https://www.ledningskollen.se 

Kommenterar: Synpunkterna noteras.  

VA SYD  

Vi ser att samtliga synpunkter från VA SYD under samrådet beaktats, sånär som på behovet av en 

genomgående utredning av hur VA-försörjningen till Alnarp ska lösas. 

I Alnarp saknas idag kommunala ledningar: ledningsnätet i området är privat med anslutning till det 

kommunala nätet i väster och i norr. VA SYD tar som regel inte över privata VA-ledningsnät. Därför 

behövs en utredning kring hur VA-systemet ska utformas då området byggs ut. Sannolikt krävs 

omfattande om- och utbyggnad av VA-ledningsnätet. Etappindelning bör göras med hänsyn till detta; 

det gäller både föreslagen utbyggnad av bostäder och utbyggnad av verksamhetsområden samt 

utveckling av campusområdet. VA SYD anser inte att nuvarande text om att ”en kapacitetsanalys för 

VA-systemet bör utföras” tillräckligt tydligt beskriver detta, då detta alltid måste göras då nya 

bebyggelseområden ansluts till ett befintligt ledningsnät. I fallet med Alnarp handlar det om en 

omfattande utredning av hur VA-frågan ska lösas. 

Kommentarer: Lomma kommun är medveten om att VA-frågan kopplat till utbyggnad av Alnarp är en 

omfattande fråga. Texten har reviderats till antagandet. Kommunen avser att ta fram en fördjupad 

översiktsplan för område där kvarstående frågor kan hanteras.  

WEUM GAS AB (- Ingen erinran) 

Weum Gas AB har inga ytterligare synpunkter och har därmed ingen erinran på förslaget till 

fördjupad översiktsplan. 

Kommentar: Noteras 

https://www.ledningskollen.se/
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Fastighets-, boendeorganisationer, byggföretag och 
större markägare/arrendatorer: 

AKADEMISKA HUS  

• Inom området för Gröna näringar anges att högre byggnader än omkring 5 meter ska undvikas. 

Inom område för bostäder rekommenderas 1-4 våningar samt att högre bebyggelse kan prövas och 

bedömas tillsammans med vegetation. Akademiska Hus anser att det föreligger en ojämlikhet kring 

exploateringsgrad och byggnadshöjd mellan område för Bostäder och område för Gröna näringar. 

Dessa båda områden borde harmoniera vad gäller syn på byggnadshöjd och exploatering så att det 

även inom område för Gröna näringar blir möjligt att bygga 1-4 våningar samt att högre bebyggelse 

kan prövas tillsammans med vegetation. 

• För campus Alnarp är kopplingarna med kollektivtrafik mot både Malmö och Lund av central 

betydelse. Akademiska Hus vill betona att även med en tillkommande tågstation är det viktigt att 

fortsatt värna bussförbindelserna mellan Campus Alnarp och Lund. 

Kommentarer: Nästa steg i planeringsprocessen är att ta fram en fördjupad översiktsplan för hela 

Alnarpsområdet. I det arbetet får en översyn göras av om förändringar kring ställningstagandena vad 

avser exploatering på det aktuella området är möjliga, då detta för varje delområde behöver prövas 

utifrån förutsättningarna och värdena på den specifika platsen.  

ÖRESTADS GOLFKLUBB  

Inledning 

Översiktsplan 2020 - 2030 för Lomma kommun redovisar på ett positivt sätt kommunens "Vision 

Lomma kommun 2040" vilket är en bra och tydlig summering över vad kommunen vill med sina 

övergripande mål. 

Översiktsplan Lomma kommun 2020 

Under rubriken Balanserat hållbarhetsarbete och Planförslag finns det angett en planstrategi för hur 

olika åtgärder genomförs i samverkan med fokus på helhet och långsiktiga värden på mark som med 

sina naturliga förutsättningar är varaktigt lämpade för sitt ändamål. Vidare anges att " vi skapar 

skyddsvall och utvecklar system av ytor som tillåts översvämmas tillfälligt för att skydda det allmänna 

mot klimatförändringens följder." 

Ytor som tillåts översvämmas på grund av förhöjda havsvattennivåer (reträttvägar) är i Lomma så 

pass små att det inte förändrar situationen överhuvudtaget. Golfklubbens hela areal skulle 

översvämmas med drygt 1 miljon m3 vid en höjd om ca + 2 m öh. Konsekvensen av en förhöjning blir 

naturligtvis mer synbar när stora områden översvämmas. Tillåts skyddsvallar att justeras i höjd 

minskas konsekvenserna av översvämning radikalt och det gäller för alla fastighetsägare utmed 

vattendragen. Vattennivån i Öresund är styrande varför kommunens diskussion om reträttvägar för 

vatten synes vara grundad på felaktiga slutsatser. 

Kommentar: Syftet med reträttvägarna är inte att minska översvämningar ut att ge naturtyper 

utrymme att förflyttas i takt med att havet stiger. Skyddsvallar är utritade på de platser där de 

behövs för att skydda allmänna intressen. 

Kommunen styrs å sin sida av Landskapsbildsskydd, Kustzon mfl vilkas regler kan inverka på möjlighet 

för att komplettera skyddsvallar i höjd. Är inriktningen att Lomma kommun även i en framtid flera 
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generationer framåt (år 2100) skall finnas medverkar inte alla naturreservat till detta om man inte 

samtidigt hanterar frågan om skyddsvallars utveckling och förhöjning. 

Under rubriken Klimatanpassning anges att " åtgärder ska ses i perspektiv de närmsta 100 åren." 

I Plankarta 2030 visas och redovisas vad som är tänkt att genomföra till år 2030. 

Kommunens sätt att hantera olika tidsperspektiv i det utställda förslaget ger ej konkret den bild som 

kan bli eller lär bli aktuell för genomförande under planperioden, mest tankar! 

I den komplettering som har Lomma kommun har redovisat i augusti 2021 ges en mer tydlig bild över 

hur konsekvens av ex skyfall, stigande havsnivå etc kan påverka eller inverka för olika fastigheter. Det 

redogörs för att ca 200 fastigheter berörs som att få svårigheter med åtkomst via vägnätet. En åtgärd 

för att minska problematiken anges vara" översvämning ska tillåtas ske på platser där 

samhällsintressen inte hotas. Dessa platser undantas från exploatering och reserveras som 

översvämningsytor respektive klimatkompensationsområden i kommande översiktsplan. Utpekade 

platser bör omfatta kustnära mark upp till +4 meter över havet. Detta arbete synliggörs genom 

åtgärdskartorna för klimatanpassning i översiktsplanen. 

Habo Golf AB har ett detaljplanelagt område för sin verksamhet sedan 1991 inom fastigheten Stora 

Habo 1:6. Detta synes inte påverka eller hindra Lomma kommun att i sin egen planering lägga ut 

områden för klimatkompensation och reträttplats för vatten. I yttrande med beslut av KS § 85 (2016-

04-27) skrivs att" I verkligheten har översvämningar skett flera gånger redan på grund av de 

vallkonstruktioner som finns i området. Vintern 2009 fick invånarna i Önnerups by gå man ur huse för 

att gräva hål i vallarna nedströms för att rädda sina fastigheter. I kommunens nu lämnade 

komplettering anges det vara enbart en fastighet i Önnerup som kan beröras av motsvarande 

översvämningsnivå. Har Lomma kommun olika strategi i hur man skriver och redovisar svar beroende 

av ärende? 

Kommentar: Det är otydligt vad som avses, någon klimatkompensation är inte utritad och utritade 

reträttområdens syfte är inte att minska översvämningar utan att ge naturtyper utrymme att 

förflyttas i takt med att havet stiger. Olika fastigheter kan beröras beroende på vilket scenario som 

avses. 

I yttrande 2018 har KSAu § 129/18 skrivit och beslutat under ex punkt 4.4" att kommunen angivit 

golfbanan som kompensationsområde för att hantera översvämningar. Detta är ett missförstånd som 

kommunen flera gånger försökt att korrigera utan framgång. Golfbanan är mycket riktigt angiven 

som kompensationsområde i gällande översiktsplan men kompensationsområden har ingenting med 

översvämningshantering att göra. I stället handlar det om områden där åtgärder kan genomföras för 

att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald eftersom allt ianspråkstagande av 

naturresurser ska hanteras enligt balanseringsprincipen i kommunens planering." 

Lomma kommun har fortfarande inte återkommit om hur detta avses hanteras. 

Kommentar: Detta sker i dialog med markägaren och är antingen ett frivilligt samarbete eller något 

som kan ske genom avtal. Om markägaren inte vill att detta sker så kan det inte ske, dock kan det 

vara ett sätt att utveckla sitt markägande med fler möjligheter till utkomst. Man bör alltså se 

utpekandet som ett utvecklingsområde. 

Under rubrik Långsiktig utvecklingsstrategi visar plankarta de områden som föreslås utgöras för 

omvandlings- eller förbättringskompensation. Här finns information om etablering av ekologisk 

korridor att utveckla vidare över kommungränserna. 

För kompensationsområden anges "att kommunen har beslutat att bortfall av naturresurser ska 

kompenseras." Dessa frågor har ingått i tidigare översiktsplanearbete utan att vare sig dialog eller 
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exempel på genomförande har framförts till berörda markägare om konsekvens eller verkan för 

användning och anläggning av kompensationsområden eller ekologisk korridor. 

Etablering av korridor eller enklare beskrivet som gångstråk tvärs odlingslandskapet är lätt att sätta i 

text men praktiskt finns en mix av frågor som berör olika markägare negativt såsom miljöstörning 

och nedskräpning, jaktmöjligheter, markpåverkan mm. I det fall kommunens intentioner är att flytta 

fram dessa frågor i handläggning och hantering bör det visas konkret och inte enbart i redovisade 

arbetsförslag utan täckning för vad man vill göra. 

Kommentar: Detta arbete sker i nästa steg. I skrivande pågår arbete med ekologiska korridorer i 

närheten av Flädie. Konkretisering sker i markägardialog och översiktsplanens roll är enbart att peka 

ut markanvändningen. 

I Plankarta har det lagts in reservat för skyddsvall, kanske med anledning av samrådsyttrande från 

länsstyrelsen Skåne om 100-årsperspektiv, i förslag till översiktsplan. Detta förslag till reservat för 

skyddsvall bör sträckas längre in i landet för Höje å och anslutande vattendrag och skulle kunna 

utgöra en grund för möjlig anläggning av gångstråk i olika landskapsdelar. 

Kommentar: Sträckningen av skyddsvallen grundar sig på analyser över behoven för allmänna 

intressen inom planperioden. 

I den långsiktiga utvecklingsstrategin etableras uttryck om reträttvägar natur och stigande hav. 

Kommunens dialog saknas helt alternativt att det är förslag utan förankring i det utställda förslaget 

till översiktsplan. 

Det finns skrivningar om utvecklingsstråk för gröna och blå samband via ekologiska korridorer och att 

ta fram dessa kan ges förutsättningar för etablering om kommunen söker samverkan med frågor om 

skyddsvallsetablering. Dialog saknas helt i dessa frågor. 

Kommentar: Utpekade skyddsåtgärder grundar sig på analyser över behoven för allmänna intressen 

inom planperioden. 

Utställningsförslag Översiktsplan 2020 

Under avsnitt Anpassning till ett förändrat klimat anges olika scenarier i ett 100-årsperspektiv 

gällande översvämningar diskuteras ansvarsfrågor inom klimatanpassningens områden. Här anges 

"att den enskilde har stort egenansvar att skydda sin egendom från klimatförändringens effekter." 

Kommunens hantering och handläggning av frågor inom detta område kräver dialog och samverkan 

med inriktning av att söka få till stånd lösningar för även enskilda parter. 

Kommentar: Naturligtvis behöver kommunen tydliggöra ansvarsförhållanden om detta uppfattas 

som otydligt och det är ett område som är under utveckling även nationellt. Här vägleder även andra 

myndigheter Sveriges kommuner och Boverket är sedan en tid samordnande myndighet för detta 

arbete. Dock har kommunen inget ansvar för att skydda golfbanan mot översvämning. 

Under reträttområden och plankarta för "Naturbaserade åtgärder för klimatanpassning" anges att 

reträttområden behöver identifieras som innebär att grunda vatten- och landområden på sikt 

kommer att förändras till natur. Det anges att de mest låglänta områdena på lång sikt översvämmas 

permanent likt förhållandena som fanns vid rekognoseringskartans tillblivelse i början av 1800-talet. 

Innebörd av detta är att förutsättningar för fortsatt verksamhet för golfklubben inte är möjlig om inte 

specifika åtgärder bereds och tillskyndas av kommunen. 

Kommentar: Det är otydligt vad som avses, i enlighet med vad som citeras i stycket ovanför "att den 

enskilde har stort egenansvar att skydda sin egendom från klimatförändringens effekter" så är det 

inte Lomma kommuns ansvar att skydda golfbanan mot översvämning.  
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I Skåne har vi olika infrastrukturprojekt i mycket stor skala som har genomförts och "lossgjort" 

exempelvis stora mängder med massor vilka skulle kunna användas för invallningsåtgärder utmed de 

kritiska vattendragen. Trafikverket har ex hanterat ca 800.000 m3 massor inom spårprojekt mellan 

Malmö - Lund. Under 2021 fortgår en planeringsprocess inför möjlighet att genomföra HAR (Hållbar 

AvloppsRening) varvid även där stora mängder massor kommer att frigöras. Blir en ledning mellan 

Lund och Malmö beslutad kommer enbart den att frigöra ca 180.000 m3 massor av olika slag. Det 

finns därför möjlighet att använda del av dessa massor för att söka förbättra skydd mot 

översvämning från vattendragen genom Lomma kommun. 

Kommentar: Att valla in vattendragen kommer inte att kunna vara en långsiktig lösning då den 

permanenta havsnivåhöjningen kommer att ställa stora delar av dessa landarealer under permanent 

vattennivå.  

På sida 212 under "Anpassning för ett förändrat klimat" pkt 3 anges "att i de fall där 

klimatanpassningsåtgärder måste vidtas ska det i första hand ske samverkat med näraliggande 

fastigheter och utan negativ påverkan på vare sig omgivningen eller natur- och kulturvärden." 

Det kan inte nog understrykas vikten av att Lomma kommun har respekt och tar ansvar för sina 

handlingar i att hantera olika frågor gällande anpassning till ett förändrat klimat i positiv dialog och 

samverkan med berörda markägare. Länsstyrelsen Skåne har i sitt samrådsyttrande 2020 angett den 

kommer att ta fram riskhanteringsplaner med syfte att minska översvämningsrisker för områden 

med betydande översvämningsrisk. Vid framtida dialog mellan länsstyrelsen Skåne och Lomma 

kommun ser golfklubben fram emot en möjlig samverkan i avsikt att även denna kan nå eller erhålla 

åtgärder som ger skydd i en framtida risksituation. 

Kommentar: Länsstyrelsen har under hösten samrått riskhanteringsplanen med Lomma kommun där 

översiktsplanens åtgärder lagts in. Mer om detta kan man läsa på länsstyrelsens hemsida respektive 

på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Samrådsredogörelsen 

Kommunen har i samrådsredogörelsen kommenterat de olika frågor och synpunkter som golfklubben 

har framfört under samrådet för Översiktsplan 2020 förra året. 

I vissa frågor är kommunens svar vagt eller oprecist. Exempel är på sida 100 att skyddsåtgärder 

behöver samordnas för att vara kostnadseffektiva och intressena ska avvägas samtidigt som inte 

skada ska uppstå på annans fastighet på grund av åtgärder som vidtas. 

I nu överlämnat utställningsförslag för Översiktsplan 2020 Lomma kommun skrivs om den enskildes 

ansvar för skydd av egendom vilket kommunen tydligen har andra uppfattningar om beroende av var 

frågeställning tas upp inom kommunens organisation. 

Kommentar: Skrivningarna står inte i strid med varandra.  

Universitet: 

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET  

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anser att Lomma kommuns ÖP 2020 är ambitiös i sin framtoning 

och att den belyser en genomtänkt framtida utveckling utan inslag av hög exploatering. Universitetet 

uppskattar viljan att bibehålla kommunens karaktär och förstärka det kvalitetstänkande i hållbar 

samhällsutveckling som kännetecknar Lomma kommun. 
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SLU:s huvudsynpunkt är att hänsyn måste tas till SLU:s speciella roll i Alnarp vid kommunens framtida 

utveckling. SLU tolkar ÖP2020 som att detta också är tanken från kommunens sida. Det är viktigt för 

universitetet att den nya översiktsplanen för Lomma kommun harmonierar med de tankar och 

principer som kommit fram i de campusutvecklingsdiskussioner som de senaste åren bedrivits inom 

SLU och med externa parter. 

SLU lyfter i yttrandet också ett antal specifika synpunkter rörande principer för nybyggnation, vikten 

av goda transporter till Alnarp, påverkan från ökad trafik mm. 

Generella synpunkter 

SLU:s roll i Alnarp 

SLU noterar att Lomma/Alnarp är utpekat som ett av kommunens tätortskluster vilket tillsammans 

med förslag på förändrad markanvändning tydliggör kommunens intresse av utvecklingen på Alnarp. 

Inför kommunens utvecklingsplaner önskar SLU lyfta fram de flertal roller universitetet har: 

• Som markägare och hyresgäst där vi måste hävda våra verksamhetsintressen. 

• Som dominerande och attraktiv aktör på Alnarp, som även har skapat och använder campusmiljön, 

och därmed är katalysator för att attrahera externa aktörer och besökare. 

• Som kunskaps- och kompetensresurs för utvecklingen på Alnarp men också för utvecklingen i 

kommunen. 

• Som medaktör i ett formaliserat samarbete om Alnarps långsiktiga utveckling tillsammans med 

Lomma kommun och Akademiska hus. 

SLU är ett internationellt ledande universitet, med visionen att ha en nyckelroll i utvecklingen för 

hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. SLU bedriver verksamhet i Alnarp framför allt genom 

fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) (fem institutioner) 

samt genom fakulteten för skogsvetenskap (S) (en institution). Verksamheten stöttas av SLU- 

gemensamma funktioner för samverkan, innovation, kommunikation samt fastighetsförvaltning och 

lantbruksdrift. 

LTV-fakulteten har en betydande forsknings- och grundutbildningsverksamhet inom områdena 

hortikultur, lantbruk och landskapsarkitektur. SLU har inom LTV- fakulteten samlat kompetenser 

inom fysisk planering, design och förvaltning av urbana och rurala miljöer samt verksamhetsområde 

trädgård. Forskningen som sker i Alnarp har ett stort fokus på nära samverkan med de gröna 

sektorerna. 

Utvecklingen av utemiljön på campus Alnarp är en integrerad del av forsknings- och utbildningsmiljön 

för universitetet. 

Skogsfakultetens verksamhet i Alnarp är fokuserad på förhållanden i södra Sverige och SLU har i 

Alnarp samlat kompetenser som arbetar med skogsskötsel, skoglig planering samt skogspolitik. 

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har ett specifikt behov av att behålla tillräckligt mycket av 

skogs- och parkkaraktär på campus för sin forskning och utbildning. 

SLU var länge ensam aktör att utveckla platsen Alnarp. Forskning och undervisning utgör fortfarande 

platsens viktigaste funktion men SLU är inte längre ensam aktör inom campus, och samverkan blir allt 

viktigare för universitetet. SLU ser att utvecklingen i området bör vara att tillkommande bostäder och 

verksamheter inte ska vara ”fripassagerare” utan bidra till campus själ, som är forskning, 

undervisning och samskapande, för att platsens karaktär ska fortsätta att stärkas och inte urvattnas. 

Campusutvecklingsplaner och ÖP2020 
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För SLU är det centralt att den nya översiktsplanen för Lomma kommun harmonierar med de idéer 

kring campusutvecklingen som de senaste åren har tagits fram inom SLU och med externa parter. 

I fas ett, Campusplan 2019-2030 (revidering av Campusplan Vision Alnarp 2012), har SLU tillsammans 

med Akademiska hus formulerat en vision för SLU:s campusutveckling i Alnarp: 

”En unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Ett campus för 

samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå.” 

I planen lyfts övergripande mål för mötesplatser, yttre miljö, lokaler och campusliv fram: Ett campus 

med goda förutsättningar för möten, samverkan och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv, 

kultur och det omgivande samhället. En unik yttre miljö med historiska kvaliteter som utgör en 

värdeskapande tillgång för verksamheten och som är en välbesökt destination. Hållbara, funktionella 

lokaler som stödjer forskning, utbildning och innovation. Attraktiva student- och forskarbostäder som 

berikar området och verksamheten samt skapar rörelse större del av dygnet och året. 

Som en fas 2, för att se över campuslandskapet som en helhet, genomfördes ett år senare 

konsultuppdraget Landskapsanalys och vision för Alnarp (Michel Desvigne Paiysagiste, Paris, 2020). 

Den förtydligade vikten av ett sammanhållet och integrerat Alnarp inklusive omgivande 

jordbruksmark som en avgörande förutsättning för SLU:s framtida möjlighet att fortsätta vara ett 

internationellt framstående lantbruksuniversitet. 

Fas 3 i campusutvecklingsarbetet kan sägas vara den workshopserie som under våren 2021 

genomfördes med Lomma kommun och Akademiska hus som deltagare i syfte att ta fram ett antal 

guidande principer för campusutvecklingen. 

Sammanfattningen av workshopparna samt tidigare diskussioner har preliminärt lett fram till fem 

principer för campusutvecklingen: 

1. A coherent campus – ett sammanhållet och integrerat campus 

2. Enables progress and collaboration – möjliggör utveckling och samarbeten 

3. Simplifies our workday – förenklar arbetsdagen 

4. Integrates indoors and outdoors – integrerar ute och inne 

5. Stands out – står ut 

Utifrån ovan tre faser i campusutvecklingsarbetet vill SLU lyfta betydelsen av att den långsiktiga 

utvecklingen av Alnarp görs i samarbete med berörda markägare, intressenter och Lomma kommun. 

SLU startar nu en aktiv process för att omstöpa campusområdet och genomföra vissa ny- och 

ombyggnationer. Det finns tankar från kommunens sida att utarbeta en fördjupad översiktsplan 

(FÖP) för Alnarp. En FÖP tar lång tid och begränsas till sitt innehåll och process av Plan- och 

bygglagen. Detta riskerar att försena den campusutveckling som SLU avser att driva. En möjlighet att 

hantera detta vore att upprätta ett gemensamt så kallat ramprogram för Alnarp där gemensamma 

visioner och möjliga samarbeten med berörda parter kan synliggöras. 

Exempel på samarbeten kunde vara: 

• ett Naturum i området på temat Kunskapens landskap. 

• en trädgårdsmästare som kan utveckla Alnarp som besöksmål i samklang med forskning och 

undervisning där studenter och kommuninvånare skulle kunna praktisera. 

Specifika synpunkter 
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• SLU har skapat värden i Alnarp som lockar boende och externa besökare dit. Dessa grupper kan 

bidra positivt till SLU:s utveckling då det ger nya möjligheter att nå ut med vår forskning och ger 

möjligheter att attrahera nya studenter. Men att campus ska utgöra en bra boende- och besöksmiljö 

ingår inte i SLU:s kärnverksamhet, och SLU kan inte själva bekosta en sådan utveckling. 

• En etablering av bostäder kan riskera påverka SLU:s kärnverksamhet och vice versa kan bostäder 

behöva skyddas från miljöpåverkan från SLU:s verksamhet. SLU bedriver idag forskning och 

utveckling som kan uppfattas som störande såsom gödsling, sådd, kemikaliehantering, ljus från 

växthus och verksamhet nattetid. Det måste finnas utrymme och möjligheter att bedriva detta. I 

framtiden kan det bli aktuellt med tillståndspliktiga B-verksamheter som till exempel vät- och 

biogasproduktion. I planhandlingarna beskrivs konsekvenserna av förändrad markanvändning utifrån 

ett natur- och kulturmiljöperspektiv, men inte effekterna på den akademiska miljön och SLU:s 

verksamhet, vilket är en stor brist. 

• Vid etableringen av en järnvägsstation kommer Sundsvägen att stängas för genomfartstrafik. Detta 

kommer att påverka tillgängligheten till campus och tydligheten kring hur man tar sig dit. 

Etableringar av nya verksamheter och bostäder kommer innebära ökad trafik. Tillgängligheten, 

trafiksituationen och behov av ny infrastruktur behöver utredas grundligt. 

• Det bör tydligt framgå av planhandlingen att det område av campus som avsatts för 

verksamhetslokaler för aktörer från de gröna näringarna också bör kunna nyttjas för universitetets 

behov. 

• Den markförsäljning som Akademiska Hus gjort till Lomma kommun inom campusområdet innebär 

att universitetet behöver flytta vissa av sina försöksodlingar till andra befintliga odlingsarealer som 

idag används för vanlig odling. Detta innebär att den mark som totalt finns tillgänglig för odling i 

Alnarp minskar. 

• I enlighet med principen om ett sammanhållet och integrerat campus är det rimligt att 

exploateringsgraden (hushöjder) är densamma för bostäder (Lomma kommuns bostadsområde) som 

för grön verksamhet och näring inom Alnarpsområdet. Bebyggelse oavsett huvudman bör ha 

ambitionen att harmonisera sinsemellan samt med befintliga byggnader. En avgörande riktlinje bör 

vara att byggnader generellt inte ska tillåtas sticka upp över trädkronorna och därigenom bevara 

landskapsbilden och det gröna Alnarp. SLU avråder från byggnation av högre hus än 3 våningar samt 

från att byggnaderna skall vara sammanbyggda, för att undvika stora byggkomplex. De byggnader 

som nyproduceras bör i så fall hellre kopplas med t ex glasgångar. 

• Med en kommande station skapas förutsättningar för en ökad hållbar mobilitet till Alnarp 

huvudsakligen från Malmö. Detta får inte påverka en god kollektivtrafik till Lund där behoven också 

är stora. En busslinje mellan Lund och Alnarp bör därför säkerställas. 

Kommentarer: Lomma kommun avser att ta fram en fördjupad översiktsplan för Alnarp då formatet 

bedöms lämpligt för att på ett mer konkret men fortfarande översiktligt sätt hantera de komplexa 

intresseavvägningarna på området. Infrastruktur och trafikfrågor samt frågor kring eventuell 

samordning av höjder på bebyggelse bedöms lämpliga att fortsatt hantera i den planeringsprocessen. 

Lomma kommun ser fram emot ett fortsatt samarbete i frågorna.  

Intresseorganisationer: 

HABO LJUNGS VILLAÄGAREFÖRENING  

1.Infrastuktur, supercykelstråk, kollektivtrafik. 
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Vi har svårt att förstå lämplighet/möjlighet med infrastruktur för alla trafikslag inklusive prioriterat 

supercykelstråk och kollektivtrafikreservat (för prioriterad buss) på Södra Västkustvägen genom 

Habo ljung. Vi invänder med eftertryck mot detta såvida inte det utformas så att det inte inkräktar på 

existerande tomtmark, Även förhöjda fysiska barriäreffekter bör undvikas genom hela området och 

självklart skall inte heller säkerhet, trivsel och ut/tillfartsmöjligheter försämras för boende i området. 

En ökad trafiksäkerhet för gående över Södra Västkustvägen skall eftersträvas liksom vid korsningen 

Lerbäcks väg-Tappers väg. 

2.Kommunikation, mobiltelefontäckning, 

Mobiltelefontäckningen (inkl 4G) upplevs inte som god av många boende i Habo Ljung. Alldeles för 

stor andel av mobiltelefonsamtalen bryts, störs eller kopplas alls inte upp för att man skall kunna 

anse att mobiltelefontäckningen är acceptabel. Med utfasningen av det fasta nätet och dess 

nuvarande bristfälliga kvalitet och med uteblivet underhåll i Habo Ljung, är också en god 

mobiltelefontäckning absolut nödvändig. Om man i ÖP:n trots detta inte vill förstärka kraven på 

mobiltelefontäckningen så föreslår vi att lämplig kommunal funktion genomför/initierar tester i 

området. Härvid bör man ta hänsyn till olika parametrar inklusive geografiska platser, om man 

befinner sig inom-eller utomhus, säsongsvariationer, operatörer, utrustning mm. 

3.Havsbaserade Vindkraftverk. 

Fönstret mot havet begränsas i söder av industrihamnen i Malmö och i norr av resterna Barsebäcks 

Kärnkraftverk. Inom detta fönster har vi en underbar naturupplevelse med ständiga skiftningar p g a 

väder och vind och spektakulära solnedgångar. Vi ser det självklart att havsområdet inte skall störas 

av någon vindkraftspark. Detta är noterat i ÖP:n men vi ser gärna en förstärkning av dessa 

intentioner. 

4.Rekreation, motion, turism. 

Lomma Kommun är populär och respekterad för satsning på miljö, naturreservat, rekreation och 

turism. Vandringsleder längs kusten såsom Skåneleden 5S och Strandstråket är mycket 

frekventerade. Fritidsaktiviteter inom vattensporter ökar och spontana mötesplatser aktiveras. Detta 

i kombination med spontan camping med husbilar bl a i Habo Ljung och f d Södra Campingen. 

På grund av ökad befolkningsmängd och områdets popularitet för grannkommunernas innevånare 

fås även ett ökat tryck på befintliga motionsområden och naturreservat , t ex Furet. 

För att undvika ett ökat slitage på naturen med i förlängningen ett irreparabelt tillstånd bör man i ÖP 

ta hänsyn till möjligheter att reservera mark för anläggande av faciliteter som toaletter, 

sophantering, parkering mm. Alternativt skall man begränsa möjligheterna och t ex inte tillåta 

spontan camping. Intentionerna bör tydliggöras i ÖP. 

5.Erosion och strandskydd 

Erosionsproblemen har ÖP:n identifierat med olika prioriteringsgrader, riskbedömningar 

privata/allmänna skydd mm. Det är oerhört viktigt att erosionsskydden med olika utformning 

samverkar så att man ej flyttar problemen till intilliggande områden. Det finns ett antal enskilda 

erosionsskydd med olika utformning i Habo Ljung av olika kvalitet och uppbyggnad. Flera är i behov 

av förstärkning. Oberoende av vem som skall svara för kostnader och utförande bör en samlad 

teknisk handling skapas för området så man på ett enhetligt sätt kan skydda både natur och de 

strandnära byggnaderna. Dessa fastigheter är en del av samhället som ger ett stort upplevelsevärde. 

Detta bör tydliggöras i ÖP.n och erforderliga land och vattenområden reserveras för ändamålet. 
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Kommentarer:  Att på ett trafiksäkert sätt sammanbinda kommunens båda större orter för alla 

trafikslag är av stor vikt. På den översiktliga planeringsnivån detaljstuderas inte alla sektioner eller 

hörnavskärningar, i första hand försöker kommunen alltid att lösa framkomlighet och trafiksäkerhet 

inom tillgänglig bredd, inlösen av privatägd mark sker i sista hand i de fall det krävs för att uppnå en 

god trafiklösning. 

I kommunens kustvattenplanering finns ett tydligt ställningstagande mot havsbaserad vindkraft inom 

kommungränsen. Detta har full juridisk legitimitet och följer gällande lagstiftning om hur 

havsplaneringsavvägningar ska genomföras. Vindkraftsparker utanför kommunens gräns följer 

sedvanlig hantering i domstol där kommunen blir en part som yttrar sig i frågorna, men utan att äga 

frågan på samma sätt som inom kommunens gräns. 

Kommunen har inte rådighet över frågan att skydda enskild egendom, därför behöver frågan kring 

erosion hänvisas till andra processer för att kunna nå en sådan lösning. Befintliga juridiska tillstånd 

för anläggningarna skulle kräva tillstånd för utrivning samt andra kostnads- och tidskrävande 

förarbeten innan nya lösningar skulle kunna användas. Detta ryms inte inom planperioden för 

översiktsplanen. Trots det välkomnar vi intresset och ser gärna en dialog i frågorna framöver. 

Enligt flera av mobiloperatörernas täckningskartor är täckningen i området god. Upplever man att 

täckningen i ett visst område är dålig kan man rapportera detta till operatören. Om många gör det 

ökar chansen att operatören bygger ut sitt mobilnät i det området. Översiktsplanen är ett översiktligt 

dokument, frågor kring tillåtlighet med camping med mera får hänvisas till andra dokument och 

beslut.  

Övriga synpunkter noteras.  

LOMMA BRUKSHUNDSKLUBB 

I den nya översiktsplanen för kommunen framgår det att en ny idrottsanläggning ska byggas 

någonstans på vårt verksamhetsområde. Klubben i sig är inte emot ett sådant bygge om det inte 

påverkar vår verksamhet. Skulle vi däremot behöva flytta på vår verksamhet kommer vi förutsätta att 

detta är något kommunen meddelar oss i mycket god tid om. Vi förutsätter även att kommunen står 

för dem kostnader som uppkommer om vi behöver flytta. Vi klarar inte att fortsätta vår verksamhet 

med en mindre yta än den som den bedrivs på idag. Klubbstuga med tillhörande byggnader har nyss 

genomgått en renovation och behövs även dessa flyttas eller bytas ut förutsätter vi att kommunen 

står för alla kostnader.  

Lunds kommun har sedan tidigare flyttat två brukshundsklubbar där kommunen stått för alla 

kostnader så som ny mark med staket och belysning i samma klass som för en fotbollsplan samt ny 

klubblokal.  

För att vi ska kunna fortsätta utbilda kommunens hundägare och bidraga till en sundare folkhälsa 

hoppas vi att kommunen tar detta på största allvar och tidigt inleder en dialog med oss oavsett om vi 

behöver flytta eller ej. 

Kommentar: Projektet är i tidigt skede och kommunen bedömer att det innan förverkligande krävs 

detaljplanering och ytterligare utredningsarbete. En av frågorna som behöver hanteras i projektet är 

pågående markanvändning. Kommunen avser att ha dialog med brukshundsklubben om utvecklingen 

av platsen när processen kommit längre.  
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LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND (LRF)  

- Stor del av jordbruksmarken i Lomma kommun tillhör världens mest produktiva varför det är av 

ytterst stor vikt att Lomma kommun på ett aktivt sätt arbetar för att bevara den odlingsbara marken i 

kommunen. 

- Utgångspunkten måste vara att jordbruksmark inte får ianspråktas för ny bebyggelse. 

- Jordbruksmark som pekas ut som lämplig att bebygga ska alltid värderas utifrån alternativa 

utvecklingsmöjligheter t ex förtätning måste i första hand utredas eller annan lokalisation. 

- Vid exploatering/förändrad markanvändning ska utgångspunkten vara att redan hårt belastade 

vattendrag inte får tillföras mer vatten. 

- Landsbygdens utvecklingsmöjligheter och livskraft bör värnas, utvecklingen av lämpliga bostäder 

och verksamheter/företag på befintliga gårdar ska i största mån tillåtas. 

LRFs synpunkter 

Det är positivt att kommunen identifierar att man framgent behöver bygga på ett mer hållbart sätt 

genom att hushålla med marken och bygga tätare och mer resurseffektivt. Både LRF och 

Länsstyrelsen i Skåne har påpekat att det är otillräckligt att i en översiktsplan uttrycka en vilja att 

hushålla med jordbruksmarken – det krävs konkreta åtgärder för att uppnå detta. 

Övergripande ståndpunkt från Lomma kommun och Länsstyrelsen att ”ianspråktagande av 

jordbruksmark skall begränsas kraftigt” också skall vara vägledande i beslut om bebyggelse eller 

verksamheter. En stor del av jordbruksmarken i Lomma kommun tillhör klass 10 och räknas som 

Europas mest bördiga. Bebyggelse på denna är oåterkallelig för framtiden och innebär irreversibel 

förlust av mark för livsmedels- och energiproduktion. Av detta skäl måste varje ingrepp på bördig 

åkermark nagelfaras. 

Verksamhetsområde Malmövägen 

Föreslaget verksamhetsområde ”Malmövägen” mellan motorväg E6 och Malmövägen utgörs av 20 

hektar jordbruksmark av klass 10. Som skäl att använda denna högklassiska jordbruksmark anges att 

flytta ut verksamhet från Vinstorp Norra, knyta samman Lomma tätort med SLU Alnarp och att skapa 

ett bullerskydd mot E6. Detta strider mot intentionen att bevara Europas mest högproduktiva 

åkermark. 

Utflyttning av verksamhet från Vinstorp Norra bör ske till mark av lägre kvalitet vilket finns i Lomma 

tätort eller dess närhet. Koppling mellan Lomma tätort och SLU Alnarp kan förläggas till mer naturliga 

och nära områden mellan tätorten och Alnarp. Det finns dessutom ängsmark kring Alnarp som 

numera inte används eller används i mindre utsträckning sedan djurhållningen upphörde på Alnarp. 

För bullerskydd kan mer effektiva åtgärder vidtagas som dessutom inte behöver ta 20 hektar 

åkermark i anspråk. Härtill skulle verksamhetsområdet begränsa de fria siktlinjerna och upplevelsen 

av det öppna landskapet runt Lomma. Det öppna landskapet har ett stort attraktionsvärde och utgör 

ett av Lomma kommuns mest värdefulla kännetecken. Kollektivtrafikmöjligheterna är dessutom 

mindre utvecklade i detta föreslagna område och istället skulle biltrafik till området gynnas. Även av 

detta skäl bör SLU Alnarps utvecklingsmöjligheter förläggas närmre Alnarp än detta område som 

ligger en bit bort från Alnarp och järnvägen där det finns goda kollektivtrafikmöjligheter. 

Yttre godsspår 

Förslaget att förlägga ett yttre godsspår längs E6 har tidigare inte bedömts som realistiskt av 

Trafikverket och godstrafiken behöver därför en annan lösning än ett yttre godsspår över Lomma 

kommun. 
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Utveckling av jordbruksfastigheter 

LRF vidhåller vikten av att kommunen tillåter utveckling av jordbruksföretag och dess 

jordbruksfastigheter t ex genom att ställa sig positiv till att tillåta att vissa lantbruksbyggnader 

omvandlas till bostäder eftersom detta bidrar till en levande landsbygd. Bostadsutveckling på 

befintliga gårdar torde inte utgöra ett hot mot kommunens övergripande mål att koncentrera 

bostadsbebyggelsen till befintliga tätorter. En välmående landsbygd är en förutsättning för att 

bibehålla dess attraktivitet. Byarna och dess kringliggande landsbygd ska ses som ett komplement till 

tätorterna och utgör inte något hot mot tätorternas serviceunderlag. 

Kommentarer: Samhällsplanering är en komplex process där det ofta finns flera olika intressen på 

samma mark som behöver ofta vägas mot varandra. Lomma kommun anser att ianspråktagande av 

jordbruksmark ska undvikas så långt som möjligt, men ser ändå att det finns strategiska platser där 

det kan vara motiverat att ianspråkta jordbruksmark om detta görs på ett effektivt sätt. En etablering 

av verksamhetsområdet närmare Alnarp bedöms inte möjlig på grund av riksintressen.  

Det är ett kommunalt önskemål att godstrafiken ska lyftas bort från Lommabanan. För att säkerställa 

att godstransporterna ändå ska kunna fortsätta reserverar kommunen mark öster om motorvägen 

för ett framtida separat godstågsspår i kartan för långsiktig utvecklingsstrategi. Lomma kommun 

menar att infrastrukturplanering måste vara mycket långsiktig och ett ökat behov av järnväg kan 

uppstå i framtiden. Emellertid är detta inget som kommunen själv kan bestämma över utan både 

regional och nationell samordning krävs vad gäller godstransporter.  

På grund av det höga bebyggelsetrycket i kommunen medför att Lomma kommun bedömer att även 

enstaka nya bostäder bör prövas i detaljplan, även om det sker genom omvandling av befintlig 

bebyggelse.  

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I LOMMA-BJÄRRED  

Med en pandemi i ryggen och elpriser i södra Sverige som är högre än någonsin är det ett måste att 

prioritera områdena energi och mat. Vi kan inte låta Norrland stå för all vår el. När det gäller mat 

måste vi behålla de åkrar vi har så vi kan bevara den självförsörjandegrad vi har idag och helst öka 

den. Vid en ny pandemi eller annan kris kan matleveranser från utlandet inte garanteras. Till exempel 

kommer klimatförändringen göra att den globala jordbruksproduktionen minskar. Ovanstående gör 

att kommunen 

• inte kan ta mer jordbruksmark i anspråk för bebyggelse, då det är en oåterkallelig handling. Som 

det står i översiktsplanen är åkermarken i kommunen av högsta kvalitet och då är det kommunens 

skyldighet för landets försörjning att inte bebygga åkermark 

Kommentar: Samhällsplanering är en komplex process där det ofta finns flera olika intressen på 

samma mark som behöver ofta vägas mot varandra. Lomma kommun anser att ianspråktagande av 

jordbruksmark ska undvikas så långt som möjligt, men ser ändå att det finns strategiska platser där 

det kan vara motiverat att ianspråkta jordbruksmark om detta görs på ett effektivt sätt. 

• måste förespråka vindkraft så att vi kan leverera närproducerad el till kommunens invånare. Den 

kan placeras så väl till havs som på land. Vindkraftsparken på Lillgrund är ett bra exempel på hur 

havet kan nyttjas utan att vare sig människor eller natur påverkas på något nämnvärt sätt. Den har på 

kort tid blivit en naturlig del av all verksamhet som sker i Öresund 

Kommentar: kommunen utreder hur vindkraft på land kan få ett utrymme utan att påtagligt skada 

andra intressen, detta kommer att ske under planperioden. Dock är inte Öresund en lämplig plats då 

det ger mycket stora skador på naturvärden i detta känsliga hav. Vindkraftsparken på Lillgrund dödar 
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årligen fågel och fladdermöss samt ger upphov till undervattensbuller med skadliga effekter på såväl 

tumlare som fisk. 

• skyndsamt ska utreda möjligheten att anlägga en solcellspark i kommunen. Att (se översiktsplanen 

sidan 168) börja utreda ”större anläggning för produktion av förnybar energi (exempelvis 

solcellspark)” först 2024 är en inadekvat fördröjning. Inte ska låsa sig vid max 12 % solceller på nya 

takytor samt att även gamla byggnader ska utredas för anläggande av solceller på taken.  

Kommentar: För närvarande sker utredningar kring mindre anläggningar och Energi-och 

klimatplanens tidsplan för åtgärder följs. Det står ingenstans att vi ska ha max 12 % solceller, 

däremot att vi ska ha minst 13 %. 

SPF SENIORERNA GAMLA BJERRED  

SPF Seniorerna Gamla Bjered lämnade synpunkter på Lomma kommuns Översiktsplan 2020 i 

samband med samrådsförfarandet 2020. Av samrådsredogörelsen framgår kommunens 

kommentarer till våra synpunkter. Kommunen har dock inte bemött vårt önskemål om att få vara en 

aktiv del i den fortsatta processen med detaljplanering. Vi vill här åter betona vikten av att 

kommunen när det gäller bl.a. frågor som rör boendeformer, trafik, tillgänglighet och service lyssnar 

på och beaktar de seniora kommuninvånarnas åsikter. Det är ett sätt att låta samlad kunskap och 

livserfarenhet komma till tals när framtiden ska formas. 

Vi ser fram emot att vi tillsammans kan hitta bra former för vårt aktiva deltagande redan innan 

detaljplaneringen inleds. 

Kommentarer: Vad gäller större utbyggnadsprojekt avser Lomma kommun framöver arbeta mer 

proaktivt med olika intressenter med syfte att stärka medskapandet och hitta bättre lösningar. Det 

finns generella ställningstaganden kring detta i översiktsplanen.  

Synpunkter från allmänheten 
1. Hur kan Lomma kommun bara ge detta som förslag att ingen ny bebyggelse ska göras i kustnära 

läge? 

Enligt experter på geoteknik (PG GEOTEKNIK & MILJÖ AB) är till exempel min fastighet X lämplig för 

ny bebyggelse se utlåtande: 

Marken i området öster om Södra Västkustvägen utgörs vanligen av någon/några meter fast sand på 

några meter organisk jord och därunder fast sand och lerjord. Marken ligger normalt på nivåer ca +2 

och så är även fallet inom X:X. Södra Västkustvägen ligger utanför X:X på nivå som lägst ca +3,2. 

Vägen ligger på den s.k. Littorinavallen som utgörs en strandvall av huvudsakligen sand eller annan 

(fast) mineraljord samt själva vägbanken. 

Grundläggning går att utföra med normala grundförstärkningsåtgärder i form av t.ex. pålning, 

lättfyllning och eller styv tryckfördelande grundplatta. Exakt och optimal metod bestäms efter 

detaljerad geoteknisk undersökning. Vad gäller havsvattennivåer kan följande framföras. 

- SMHI, på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har räknat fram olika scenarier för havsvattenstånd, vilka 

redovisas i ”Rapport Nr 2011-52 Klimatanalys för Skåne län”, 

(https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402730f3d/1528 811635925/LSTM-

SMHI_2012_Klimatanalys%20f%C3%B6r%20Sk%C3%A5ne%20l%C3%A4n.pdf). Nya rapporter tas 

fram kontinuerligt varför nedanstående ev. har eller kommer att justeras några dm uppåt. 
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- Extremvärdet som är dimensionerande är det som uppkommer vart 100år, HHW100. Med dagens 

klimat är HHW100=+1,50 (+1,40 -- +1,76 med 95% konfidens). (Siffrorna gäller Klagshamn och ska eg. 

vara något lägre i Lomma som ligger mellan Klagshamn och Barsebäck med HHW100=+1,35). Med 

framtida befarat ändrat klimat och höjda havsnivåer är HHW100=+2,38 (+2,28 -- +2,64 med 95% 

konfidens). Härtill kommer vågor som slå upp en bra bit högre. Därvid har man för framtida klimat 

kommit fram till att alla havsnära byggnader skall/bör ha en högre lägsta golvnivå i markplan (FG) på 

minst +3 samt att man inte bör uppföra byggnader närmare strandlinjen än 25 m. Nyligen har kravet 

FG+3 ändrats till +3,5, åtminstone i Lomma kommun. 

- X:X har idag en marknivå mellan ca +2,5 i väster mot Södra Västkustvägen och ca +1,4 mot 

anslutande GC-väg i öster. Planerad FG är med ”säker nivå” +3,5. Sammanfattningsvis bedömer PQAB 

att föreslagen byggnation kan uppföras och kommer att vara säker ur geotekniskt och 

vattenståndsperspektiv och därmed skall bifallas. 

+3,9 för bostadsdelar (och +2,2 för en mindre garagedel). Tomten och byggnaden ligger >25m från 

strandlinjen (minst drygt 30m). De västliga marknivåerna är högre än HHW100=+2,38. Byggnadens 

FG+3,9 är klart över både HHW100=+2,38 och ”säker nivå” +3,5. 

1. - Härtill och inte minst, finns Södra Västkustvägen mellan havet och X:X som utgör en 

barriär/skyddsvall. Denna ligger också långt högre än de högsta befarade havsnivåerna och i 

paritet 

Kommentarer: Att det ur geotekniskt perspektiv (vilket är det som PQAB arbetar med) går att 

bebygga en fastighet innebär inte att det är den lämpligaste användningen för fastigheten. I 

översiktsplanen ska kommunen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 

miljön, därvid ska bland annat hänsyn tas till det som anges i PBL 2 kap.  

I kap 2 5 § anges att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till  

1. människors hälsa och säkerhet, 

2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektroniskkommunikation samt samhällsservice i övrigt, 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Redan i det underlag som fastighetsägaren anför framgår att hela fastigheten kommer att stå under 

vatten vid ett framtida 100års högvatten, samma förhållande gäller även tillfartsvägarna. Det som 

anförts medför ingen förändring i Översiktsplanen. 

 

3. Med tanke på den troliga havsnivåhöjningen så borde Lomma kommun ”ta höjd” för detta. 

Kommentarer: Lomma kommun tar havsnivåhöjningen på största allvar och ett kapitel finns särskilt 

om detta i översiktsplanen. Det gör också avtryck i Plankartan där flera åtgärder synliggörs. 

 

4. Två synpunkter rörande ny tågstation i Flädie. 

1. Det bör planeras för nybyggnad av bostadshus i Flädie i samband med stationsbyggnationen. 

Platsen ökar i attraktivitet med stationen och blir en logisk placering av nya bostäder. 

2. En supercykelväg bör planeras från Bjärred till Flädie för att möjliggöra en smidig koppling till 

stationen för de som bor i tätorten, annars blir det inte så attraktiv pendlingsväg och många kommer 

fortsätta ta bilen. 

Vidare anser jag att det vore trevligt om delar av nybyggnadsområden (tex Bjärreds vångar) skulle 

vara öppna för fribyggartomter, så att området bebyggs med olika hus istället för ett område där alla 
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hus ser likadana ut och byggs av en entreprenör. Jag tror att det ökar trevnad och organiska 

bykänslan. 

Kommentarer: Flädie är utpekat som utvecklingsområde på kartan för långsiktig utvecklingsstrategi. 

Vidare så planeras för ett supercykelstråk mellan Bjärred och Lund. När vi tar jordbruksmark i anspråk 

behöver vi hushålla med den värdefulla marken. Friliggande tomter tar relativt mycket mark i anspråk 

per enhet vilket medför att kommunen företrädelsevis föreslår annan lite tätare bebyggelse.  

 

14. I planförslaget står (s 162) att "Lomma kommun strävar mot ett fossilbränslefritt samhälle och 

ska ....stimulera kollektivtrafikresandet", samt (s 20) växer med "två jämbördiga ......tätortskluster, 

Lomma/Alnarp och Bjärred/Flädie". Jag tolkar dessa två positiva besked som att ni framöver avser att 

stimulera kollektivtrafik även för oss innevånare i BJärred, och ej som hittills enbart gällande Lomma. 

När man reser Malmö-Bjärred med tåg på Lommabanan och byter till linje 132 i Lomma missar man 

med nuvarande snäva tidtabell bussen så snart tåget är > ca 3 min försenat (vilket inträffar 

regelbundet), och får då vänta 1 timme på nästa buss. Jag har tillskrivit både Lomma kommun och 

Skånetrafiken om detta missförhållande, men min synpunkt har helt negligerats. 

I planförslaget (sid 162 nederst och 164 överst) framgår dock att ni när Flädie station öppnar (2026!) 

planerar för en "matarbuss som inväntar försenade tåg så att resenärerna (till Bjärred) inte blir utan 

busskoppling när de kliver av tåget". Glädjande nog finns tydligen trots allt någon på kommunen som 

insett problemet! 

Vad hindrar att kommunen redan nu arbetar från en sådan "matarbuss" från Lomma station till 

Bjärred, åtminstone under eftermiddagens högtrafik? Det vore ett utmärkt sätt att visa att man 

menar allvar med sin strävan att låta Bjärred bli "jämbördigt" vad gäller "stimulans av kollektivtrafik", 

genom att kunna dra nytta av den tågförbindelse som hittills enbart kommer Lommaborna till godo. 

Borde det inte vara en rimlig kommunal hållning att söka förbättra möjligheten till fossilfritt resande 

för alla sina invånare? Varför skall vi i norra kommundelen behöva vänta 6 år på att kunna nyttja 

Lommabanan när vi har varit med och betalat de stora investeringar som gjorts? 

Kommentarer: Lomma kommun har kontinuerlig dialog med Skånetrafiken kollektivtrafiken, där 

kommunen verkar för invånarnas bästa på både kort och lång sikt. Att stationen i Lomma kan nyttjas 

även av boende i norra kommundelen är en viktig fråga för kommunen. Det är bra om man hör av sig 

till både kommunen och Skånetrafiken om det finns synpunkter på trafikeringen för att ändringar ska 

kunna komma till stånd.  

 

19. Det öppna Skåne 2030 kommer inte att bli verklighet om alla kommuner i Skåne resonerar så 

kortsiktigt som Lomma Kommun i bebyggelseplaner. 

Samtliga kommuner i Skåne bör främja en större syn på var bebyggelse skall tillåtas. Enskilda 

kommuner är av många anledningar begränsade i sitt tänkande till lokala lösningar. Makt, 

egenintressen och ekonomi är begränsande faktorer. 

Lomma Kommun bör ta initiativet till en av Region Skåne ledd inventering av mark lämplig för 

bebyggelse. Om minsta hänsyn tages till miljö, markanvändning och framåtriktad samhällsbebyggelse 

skall absolut ingen jordbruksmark av klass 10 användas för bostadsbebyggelse. 

C:a 40 % av Sveriges jordbruksprodukter produceras på Skånsk mark. 

Som boende i Alfredshällsvägens närhet vill jag absolut motsätta mig mot bebyggelse av 10+ mark 

mellan Borgeby och Bjärred. Vidare är föreslagna avfalls depåer på östra sidan av Alfredhällsvägen 

ett hån mot boende på Allfredshäll. 
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Kommentarer: Enligt plan- och bygglagen 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. Kommunen har enligt lagstiftningen planmonopol och 

avvägningarna mellan olika intressen görs i myndighetsutövningen enligt plan- och bygglagen, det 

vill säga i kommunala beslut i detaljplaner och bygg- och marklov. Just nu pågår arbetet med att ta 

fram den första regionplanen för Skåne 2022-2040 som hanterar vissa mellankommunala frågor. 

 

21. Jag har bott i Borgeby de senaste 20 åren och följt följetongen med Norra Västkustvägen. I 

bifogat dokument har jag hittat tre exempel från översiktsplaner och detaljplaner där kommunen 

uttryckligen har planerat för att genomföra en förbättring av vägen. 

Jag förstår inte att man från kommunen helt och hållet missar att ta tag i vägen och skapa den 

"bygata" som var tänkt att skapas då Österleden byggdes. 

Kommentarer: 

Översiktsplanen pekar enbart ut den översiktliga inriktningen på markanvändning. Generellt gäller 

att utformning av gator inte regleras i översiktsplanen utan hanteras av tekniska nämnden och dess 

förvaltning.  

23. Vi är emot placeringen av idrottsplatsen i området Lilla Habo utifrån att vi som boende mittemot 

kommer att störas av all aktivitet. 

Kommentarer: 

Att Lomma kommun pekar ut en idrottsplats på området innebär att kommunen anser att det är ett 

viktigt allmänt intresse. Kommunen bedömer dock att detaljplaneläggning krävs för att kunna 

realisera en idrottsplats på det aktuella området. I planläggningsskedet sker avvägningen mellan 

allmänna och enskilda intressen och bedömningar görs avseende till exempel placering, utformning 

och behov av eventuella skyddsåtgärder. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl 

definierad process med syfte att säkra insyn för berörda och ge möjlighet att inkomma med 

synpunkter för få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.  

27. Det är viktigt att det finns ”matarväg” utanför de stora tomterna (längs Löddesnäsvägen som 

gränsar till Bjärreds Vångar) för att möjliggöra framtida avstyckningar för de som vill. Borgeby 17:95 

Kommentarer: Översiktsplanen pekar enbart ut den översiktliga inriktningen på markanvändning. 

Generellt gäller att utformning av gator inte regleras i översiktsplanen utan hanteras i annan 

planeringsnivå såsom detaljplaner. 

 

31. Kommunen behöver förbereda för våra allt fler äldre. Det vore hjärtlöst att avvisa de som bott 

här sedan kommunen var nybildad för att kommunledningen vägrat se till deras behov.  

Kommentarer:  Lomma kommun tar kontinuerligt fram befolkningsprognoser som ligger till grund för 

beslut om olika typer av bebyggelse och kommunal service, för att kunna ge den service som behövs 

samt erbjuda lämpliga bostäder för befolkningen. 

 

33. Område för ”Omvandlingskompensation” 

I ÖP2020 föreslås att en stor del av vår fastighet skall avsättas för ”omvandlingskompensation”, där 

markanvändningen skall ändras. Det gäller del av Önnerup 24:2, 24:3 och 24:4. Detta ställer vi oss 

väldigt frågande till och tycker att förslaget är både märkligt och inkonsekvent, eftersom detta (vilket 

kan läsas på flera ställen i planen) rör sig om högklassig åkermark med mycket hög 

avkastningsförmåga och till största delen med bördighetsklass 9. Förslaget blir ännu mer ologiskt och 

inkonsekvent ju mer man läser. Några exempel: 
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a. ”Vi värnar … åkerlandskapet och utblickarna för kommande generationer, då dessa värden är 

oumbärliga för kommunens attraktivitet.” (sid 20) 

b. ”Nu behöver vi tänka nytt och hushålla bättre med marken” (sid 30) 

c. ”En stor del av jordbruksmarken i Lomma kommun tillhör världens mest produktiva. 

Jordbruksmarken är av nationellt intresse och exploatering ska i möjligaste mån undvikas på denna 

mark” (sid 36) 

d. ”Jordbruksföretagandet bör ges hög prioritet på landsbygden och dess utvecklingsbehov bör 

prioriteras” (sid 37) 

e. ”De unika kvaliteterna i platsens förutsättningar, där mötet mellan åker och hav förmedlar en 

särskild dramatik och kvalitet. Utblickarna, både mot havet och mot odlingslandskapet, är viktiga 

värden att bevara. Att marken fortfarande är brukad är en förutsättning för att dessa kvaliteter har 

kunnat vidmakthållas. Det öppna landskapet mellan tätorterna är ett fortfarande aktivt 

jordbrukslandskap, präglat av fortlöpande produktion under olika former sedan urminnes tid” 

(Angående ”Utblickar Önnerupsområdet”, sid 107) 

f. ”Dessa områden (dvs områden för omvandlingskompensation) är oftast också mindre lämpliga för 

exploatering eller odling” (sid 129) 

Även placeringen av detta område för omvandlingskompensation kan starkt ifrågasättas med 

argument hämtade direkt ur planen: 

g. ”I första hand ska detta ske i eller i närheten av det område som berörs... i regel är belägna i 

närheten av tätorterna för att även kunna utnyttjas som rekreationsområden” (sid 129) 

Ekologiska korridorer 

I ÖP2020 har delar av vår fastighet föreslagits som Ekologiska korridorer. Någon dialog i ärendet har 

inte förekommit och det enda som framgår av planen är att det kan innebära ”ändrad 

markanvändning främst av jordbruksmark som ligger i anslutning till diken och ägogränser”. Vad 

detta i praktiken innebär och vilka krav det i en framtid kan ställa på oss som fastighetsägare är inte 

känt för oss, varför vi inte kan säga annat än att vi i nuläget är emot förslaget. 

Ytterligare bebyggelse 

I ÖP2020 är tonläget väldigt kategoriskt när det gäller ytterligare bebyggelse i området kring Habo 

Ljung. Vi har en förståelse för att huvudregeln är att vara restriktiv, men vi har svårt att förstå den 

generellt kompromisslösa och undantagslösa hållning som denna plan signalerar. Det motverkar, 

tycker vi, ett konstruktivt förhållningssätt där man gemensamt diskuterar, argumenterar och med 

hjälp av sunt förnuft försöker hitta bra lösningar - vilket ju är lite av kommunpolitikens kärna – för vi 

tror att det kan finnas enstaka fall där det finns goda skäl att göra undantag. Vi skulle gärna se mer av 

”bör” och mindre av ”skall”. 

Respekt Kustzon 

Vad vi förstår ligger hela vår jordbruksfastighet inom området ”Respekt Kustzon”. Vi förstår att 

denna klassificering med största sannolikhet utgör en stor begränsning av möjligheterna att utveckla 

vår fastighet och noterar att detta än en gång har gjorts utan tillstymmelse till dialog. Om kommunen 

”värnar åkerlandskapet” och verkligen anser att ”jordbruksföretagandet bör ges hög prioritet”, så 

anser vi att det inte är rimligt att – utan undantag, utan möjlighet till diskussion och dialog – lägga en 

sådan hämsko på vår fastighet och hela detta område.  
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Vi anser vidare att det snarare vore högst rimligt att påbörja en planering för hur området som 

omfattas av Respekt Kustzon kan skyddas mot eventuell, framtida erosion och översvämning i stället 

för att konstatera att området ”längs hela kusten … inte kan skyddas med allmänna medel” och att 

”erosions- och översvämningsprocesser (ska) tillåtas på kustavsnitt utan samhällsviktiga funktioner”. 

Att Lomma kommun uttalar att man inte tar ansvar för alla de medborgare som har ett kustnära 

boende och kallt konstaterar att stora områden inte kan skyddas med allmänna medel är verkligen 

magstarkt och oacceptabelt. 

I ÖP2020 ligger risken för erosion och översvämning som en bas för väldigt många 

ställningstaganden. Samtidigt grundar sig detta resonemang i hur situationen eventuellt ser ut långt 

efter ÖP2020:s tänkta giltighetstid (70 år senare!) och trots att det konstateras att det ”kvarstår stora 

osäkerheter i prognosen”. Är detta rimligt? Och om det nu ändå skall betraktas som rimligt, så känns 

Lomma Kommuns mycket defensiva hållning, när det kommer till åtgärder som skulle innebära ett 

direkt ansvarstagande för kommunen (t ex att genom byggande av skyddsvallar hantera 

översvämningsrisken), som mycket märklig. Det är väl just den här typen av resonemang och 

åtgärder som en ”långsiktsplan” borde innehålla? Det rimmar inte.  

Ridvägar 

På kartor i ÖP2020 finns ridvägar inritade. Vi noterar att ridväg är inritat på några av våra privata 

vägar. Det är vi som har ansvar och kostnad för underhåll av dessa vägar och det är vår privata mark, 

så även om vi inte någon gång har haft synpunkter på att ryttare använder våra vägar, så tycker vi att 

det är orimligt att Lomma Kommun på detta sätt ger sken av att privat mark är allmänt tillgänglig – 

återigen utan dialog. Sålunda motsätter vi oss förslaget, även om vi naturligtvis hade varit öppna för 

en dialog även i detta ärende. 

Med detta sagt så måste vi reservera oss för om det finns någon form av överenskommelse mellan 

Lomma Kommun och tidigare ägare till vår fastighet (vår Far), men någon sådan känner åtminstone 

inte vi till.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det uppenbart att om ÖP2020:s intentioner blir till verklighet, så kommer det 

att innebära stora, negativa effekter för oss som ägare till en släktgård som brukats inom släkten i 

över 200 år. När man sedan tänker på vad som står på många ställen i planen kring att värna detta 

åker- och odlingslandskap, om hur oumbärligt det är för kommunen och på att man till varje pris skall 

spara högavkastande åkermark, så blir känslan att grova penseldrag har målats utan att 

konsekvenserna har analyserats tillräckligt.  

Kommentarer: 

Kommentar angående respekt Kustzon 

Respekt kustzon hindrar inte jordbruk.  

Ansvarsfördelningen för skydd av fastigheter och befintlig bebyggelse finns gediget utredd i SOU 

2017:42 sidan 93-171. 

På dessa sidor kan man även läsa om de rättsfall som gör att Lomma kommun valt att ha ett 

långtidsperspektiv i sin översiktsplan ”Regeringen meddelade i december 2016 två beslut om 

detaljplan och översvämning. Det ena beslutet (2016-12-14, N2015/05389/PBB) avsåg ett 

kustområde, Klagshamn, i Malmö kommun. (…)  Det andra beslutet avsåg Skanör i Vellinge kommun. 

(2016-12-14 N2015/08042/PBB). (…) Sammantaget ger de två ärendena från år 2016 intryck av att 

det nu finns en acceptans för att även havsnivåhöjningar ska beaktas vid detaljplaneförfarandet och 

att 2100 utgör en acceptabel utgångspunkt.” 

 

37. Trygghetsboende se förslag Niklas Starow i Lommabladet 
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Kommentarer: Översiktsplanen är ett övergripande dokument. Ett trygghetsboende skiljer sig inte 

från annat boende och behöver inte särskiljas i översiktsplan och detaljplaner. Frågan får därför 

hänvisas till andra planeringsnivåer/kommunala beslut.  

 

41. Nu med det reviderade förslaget är jag rädd för att antalet platser i trygghetsboende och 

äldrevård inte blir tillräckliga för våra äldre. 

Läste att antalet i åldersgruppen 75+ kommer fördubblas på närmsta 10 åren och hur vi ska lösa det 

utan att bygga i tillräcklig skala för att hantera det ställer jag mig frågande till. 

Kommer dessa 75+ med ökat vårdbehov att tvingas flytta från kommunen bara för att ett halvdussin 

provokatörer lyckats sprida sin skrämselpropaganda? 

Jag hoppas av hela mitt hjärta att de slipper, men av vad jag sett på sociala medier så är 

provokatörernas orkan av felaktigheter konstant, med risken att resultatet blir än mer nedslående 

för våra äldre. 

Kommentarer: Den föreslagna utbyggnadstakten ligger kvar på samma nivåer i 

antagandehandlingen som i utställning och samråd. Den bygger på de befolkningsprognoser som 

gjorts och bedöms kunna ge goda förutsättningar för den kommunala bostadsförsörjningen. 

 

63. Numer står det klart för alla att vi inte kan fortsätta att öka konsumtionen av jordklotet. Vi måste 

minska den. Det gäller på alla nivåer om vi ska ha en möjlighet att nå stabila klimatförhållanden vad 

gäller CO2-utsläpp och havsnivåhöjning. Då kan vi inte i översiktsplanen skriva att målet är att 

långsiktigt ha en stabil ökning av befolkningen. Målet måste vara att ha en stabil befolkningsmängd, 

eller till och med en minskande befolkning, för att möjliggöra de överordnade klimatmålen. Och övrig 

planering av vägar, skolor och bostadsområden måste bygga på en långsiktigt stabil 

befolkningsmängd, inte en ökning. Och i det läget bör inte mer åkermark tas i anspråk för 

bebyggelse. 

Kommentarer: I förhållande till den demografiska utvecklingen, Lomma kommuns läge samt 

pågående urbanisering bedöms det lämpligt att fortsatt ha lokala mål om ökad befolkning.  

68. Jag kan inte förstå att kommunen inte överklagar ännu en gång på att kraftledningarna kommer 

att även i fortsättningen gå över ett beslutat arbetsområde mellan österled och motorvägen. Om 

kraftledningarna är kvar kan inga människor arbeta där då strålningen kommer att ligga på 2-3 

mikrotesla vilket är långt över vad som är gränsvärde för längre uppehåll. Helt klart är det enklast för 

myndigheten och svenska kraftnät och Eon att ligga kvar med den gamla placeringen. Svenska 

kraftnät ska byta ut nuvarande kraftledning på grund av ålder som kommer att gå parallellt med den 

nuvarande dragningen och Eon ska inte byta ut något trots att den ledningen är mycket äldre. 

Mitt förslag är att dra båda ledningarna längre norrut och frigöra arbetsområdet. Det innebär också 

att flera andra fastigheter kommer att få lägre strålningsvärde. Stolparna kommer att stå på 

jordbruksmark och de är vägen var de än står för brukaren. Att gräva ner ledningarna hade varit det 

bästa men det kommer att bli betydligt dyrare och inte lika driftsäkert enligt experterna. 

Kommentarer: Det tidigare utpekade verksamhetsområdet i anslutning till Borgeby har utgått ur 

antagandhandlingen.  

 

70. Med referens till: ÖP 2020 Utställning 2021-06-17.pdf Sidan 32 - Lokalisering av bebyggelse och 

Sidan 205 - Lokalisering av ny bebyggelse 



45 (65) 

• 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. 

Konsekvensen av skrivningarna i översiktsplan 2020 är att ingen fastighetsägare på landsbygden i 

Lomma kommun tillåts att ändra användningen av en byggnad till boende. Även om kommunen har 

planmonopol kan en så långtgående inskränkning i ägande rätt och enskildas rättigheter inte vara 

proportionerlig.  

bygglovsansökan. 

Lomma kommuns hantering av bygglovsansökan för ändrad användning av ekonomibyggnad har 

underkänts av Mark- och miljööverdomstolen i en dom från 2021-07-06. Domen i Svea hovrätt, 

Mark- och miljööverdomstolen, mål nr P 5570-20, klargör att en generell formulering i 

översiktsplanen inte ger kommunen rätt att underlåta att hantera en bygglovsansökan. 

I domskälen anges bl a följande (i fjärde stycket): 

”Att ändra användning av en byggnad från ekonomibyggnad till byggnad för bostadsändamål kräver 

bygglov enligt kap. 2 § första stycket 3 a PBL. Förutsättningarna för att få bygglov för en åtgärd 

utanför ett område med detaljplan anges i 9 kap 31 § PBL. En förutsättning för bygglov är att 

åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL.” 

Vidare (i tionde stycket): 

”Att kommunen i sin översiktsplan angett att även enstaka nya bostäder bör omfattas av 

detaljplanera har ingen avgörande betydelse eftersom frågan om ansökan om bygglov bör föregås av 

detaljplan måste prövas i varje enskilt fall med utgångspunkt i bestämmelserna i PBL.” … ”Miljö- och 

byggnadsnämnden har därför inte haft skäl att avslå ansökan med hänvisning till detaljplanekravet i 4 

kap. 2 § första stycket 2 PBL. Nämndens beslut ska därför undanröjas och ärendet återförvisas dit för 

fortsatt behandling.” 

Det som fastställs i domen är att kommunen måste pröva förutsättningarna för bygglov i varje enskilt 

fall. Med andra ord är skrivningen i översiktsplanen ”Övrig bebyggelse får ej omvandlas till 

bostadsbebyggelse utanför ovan nämnda områden” vilseledande och borde rimligen strykas eller 

omformuleras. På sidan 37 i ÖP2020 står ”Det stora bebyggelsetrycket i kommunen medför att även 

enstaka nya bostäder bör omfattas av krav på detaljplan för att mångsidigt belysa konsekvenserna av 

en eventuell exploatering.” Här finns återigen den formulering som Mark- och miljööverdomstolen 

tillskriver ” ingen avgörande betydelse”. Kommunen behöver ta lärdom av Mark- och 

miljööverdomstolens uttolkning av rättsläget och inte i översiktsplanen ge uttryck för ett 

förhållningssätt som strider mot PBL. 

På sidan 37 i ÖP2020 framgår att det verkliga skälet att inte tillåta nya bostäder på landsbygden är att 

”det försvårar för kommunen att ordna förutsättningar för kollektivt resande och samhällsservice”. 

Då är det rimligen också det som ska prövas i en eventuell bygglovsansökan. Om de nuvarande 

skrivningarna kvarstår kommer alla ansökningar om ändrad användningen av byggnad på 

landsbygden att regelmässigt avslås i Miljö- och byggnadsnämnden, med hänvisning till 

översiktsplanen. Om den sökande har förmåga, eller resurser nog att anlita ett ombud, kommer en 

överklagan av Miljö- och byggnadsnämndens beslut att återförvisa ärendet till nämnden för förnyad 

prövning. I det ovan refererade målet tog dessa turer mellan instanserna fyra är. Denna ordning är 

inte rättssäker och närmast cynisk och inte heller värdig en kommun som Lomma. 

Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande är det olyckligt om skrivningar i översiktsplanen 

utformas i avsikt att försvåra och blanda ihop korten för fastighetsägare som vill utveckla och förädla 

sin fastighet. Jag skulle önska en mer hederlig formulering som t ex ”Förtätning utanför utpekade 
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utbyggnadsområden kan endast bli aktuell om det finns förutsättningar för kollektivt resande och 

samhällsservice.” En sådan formulering skulle ge tydlighet och signalera transparens och vara mer 

respektfullt gentemot fastighetsägare i Lomma kommun. 

Kommentarer: Ställningstagandena kring bebyggelse på landsbygden har tagits fram på grund av det 

stora bebyggelsetrycket i kommunen och för att kommunen ska kunna styra utvecklingen på ett 

hållbart sätt ur alla dess aspekter. Därutöver finns ställningstagandena för att skydda olika värden på 

landsbygden och säkerställa riksintressen. Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande utan 

endast vägledande behöver frågorna prövas i varje enskilt fall.   

 

71. Våra krav och önskemål från 2020-06-15 som även redovisas i Samrådsredogörelse ÖP2020 

(punkt 81) kvarstår att helt eller delvis ta bort prickning och grönområde från Borgeby 17:68. 

Våra argument är: 

- Lomma Kommun uppmanade oss redan 2014-06-05 och initierade förslag att bygga på Borgeby 

17:68 

- Politiska ledningen i Lomma Kommun har vid besök på Borgeby 17:68 den 2019-02-25 uttalat att 

”det är inte rimligt att nästan hela Borgeby 17:68 är prickat/grönområde utan borde kunna 

utvecklas”. 

- Vi har från Borgeby 17:68 under 2014 kostnadsfritt avstått mark till Lomma Kommun för en korridor 

i nord-sydlig riktning för cykelbana. 

Vårt förslag för nästa Detaljplan är att från Borgeby 17:68 kunna sälja ett antal fribyggartomter och 

även sätta upp solceller på mark samt även bibehålla vissa delar av Borgeby 17:68 som grönområde 

för att gynna den biologiska mångfalden. Fribyggartomter är en brist i Lomma Kommun och fler 

solceller gynnar både miljön och borde ligga i Lomma Kommun intresse. 

Därför måste prickning och grönområdesmarkering delvis tas bort på Borgeby 17:68 i nästa 

Detaljplan. Det är inte rimligt att mer än 15000 kvm skall vara prickad i nästa Detaljplan. 

Vårt förslag är att 

- ta bort prickning väster, söder och öster om byggnaderna. 

Därigenom kan ett relativt stort område i norr med befintliga träd även i fortsättningen fungera som 

grönområde. 

Vi hoppas att Lomma Kommuns politiker ser positivt på vårt förslag och hjälper till att besluta om 

borttagning av prickning/grönområde för att utveckla Borgeby 17:68 för att 

- skapa fler fribyggartomter i Lomma Kommun 

- möjliggöra för solceller monterade på mark 

- bibehålla ett visst grönområde 

Krav 

a) Ta bort markering av grönområde på Borgeby 17:68 i Översiktsplan 2020, sid 75 

b) Ta med Borgeby 17:68 i utbyggnadsområden i Borgeby i Översiktsplan 2020, sid 31 

Bakgrund 

- Lomma Kommun har brist på mark för ny villabebyggelse 
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- 2014 föreslog Lomma Kommun att Borgeby 17:68 skulle utvecklas för villabebyggelse, se bilaga. Vi 

accepterade förslaget och skickade senare Ansökan Planbesked. 

- Många invånare i Lomma Kommun och från andra kommuner har hört av sig och visat intresse för 

möjliga villatomter på Borgeby 17:68 

Fakta 

1) Hästhållningen på 17:68 har i positiv anda från vår sida avvecklats och helt upphört vilket 

möjliggjorde att Lomma Kommun kunde bygga villor i östra Borgeby. Om hästhållningen varit kvar på 

Borgeby 17:68 hade Lomma Kommun inte kunnat sälja några tomter alls för villor i östra Borgeby. 

2) Borgeby 17:68 har avstått mark gratis till Lomma Kommun för att skapa ett grönstråk/cykelbana 

norr/syd genom västra delen av Borgeby 17:68. 

3) Dessutom anser vi att Lomma Kommun fortfarande står i stor skuld med avseende förtroende till 

Borgeby 17:68. Detta pga att Lomma Kommun (inte nuvarande personal) under hotfulla former mot 

tidigare generation på 17:68, tillskansade sig stora mängder mark/köpte mark till klart underpris 

även så sent som på 1990-talet för att sedan sälja som villatomter. 

Sammanfattning 

Punkt 1) och 2) ovan har skett i bra samförstånd med Lomma Kommun. Att Lomma Kommun nu 

föreslår grönområde på Borgeby 17:68 går tvärt emot tidigare överenskommelser. 

Eftersom det redan finns flera grönområden i Borgeby såsom a) naturreservat (Domedeja mosse), 

b) grönområden kring Otto Pers Gård, c) grönstråk genom Borgeby (inkl cykelväg på Borgeby 17:68) 

anser vi att det inte finns skäl att lägga mark på Borgeby 17:68 som grönområde. 

 Lomma Kommun planerar att bebygga stora gröna ytor i andra delar av Borgeby. Man bör där se 

över planen för att "säkra den biologiska mångfalden" och inte bara lägga grönområden på privat 

mark. Vi har förståelse för att gröna ytor bedöms värdefulla att bevara som natur och bör bevaras 

obebyggda men grönområden bör fördelas även på kommunal mark. 

Vi kräver nu istället att man i Översiktsplanen förbereder för lämplig utveckling av Borgeby 17:68 för 

framtida villabebyggelse för att tillgodose behov av nya villatomter. Det innebär att man även tar 

bort prickning av marken på Borgeby 17:68 helt eller möjligtvis delvis i kommande Detaljplan. Detta 

möjliggör att vi på sikt kan avstycka och sälja tomter till privatpersoner. 

Borgeby 17:68 omfattar ca 18000 kvm så det finns möjlighet att tillsammans med ny villabebyggelse 

även behålla en del gröna områden. 

Kommentarer: Det aktuella området är idag detaljplanelagt och de delar som inte utgör själva gården 

är markerade som mark som inte får bebyggas. Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen ska 

hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen (2 kap. 1 § plan- och bygglagen). 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. Lomma kommun redogjorde i samrådsredogörelsen skälen till varför det 

aktuella området inte bedöms lämpligt att bebygga, bedömningen och ställningstagandet kvarstår.  

77. Som boende i området mellan Habo Gård och utsiktsplatsen har vi stor kunskap om området. Här 

sker många aktiviteter med många olika inriktningar. 

Det finns många spontana campare i tält och husbilar, som nyttjar surfparkeringen och 

utsiktsplatsen. De tillfälliga camparna går från utsiktsplatsen till toaletten med tandborstar på 

morgonen. Det mesta sköts mycket bra. 
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Surfarna är vid vissa vindförhållanden väldigt många. Däremot använder inte surfarna toaletterna i 

samma utsträckning. Det skulle vara önskvärt om området skyltas tydligare och goda beteenden 

uppmuntras i större utsträckning. 

Utsiktsplatsen används flitigt av många bilister för att studera olika väderförhållanden och särskilt 

solnedgångarna. Områdets karaktär mellan Habo gård och utsiktsplatsen bör bevaras och vid 

utsiktsplatsen skulle ett upphöjt övergångsställe vara en tillräcklig förbindelse mellan väg och 

cykelväg. Här sker många promenader och ett rikt djurliv finns att beskåda. Det skulle innebära att 

buskörning i hög hastighet, särskilt nattetid undviks. Det skulle öka säkerheten till och från 

busshållplatsen. 

Med ökad risk för översvämning bör så mycket som möjligt av grönskan bevaras för att minska 

erosion. Vi tycker det är viktigt att den öppna vyn över sundet och fri sikt bevaras. Därmed 

instämmer vi i förslaget att betona ortsindelningen genom att inte tillåta ny bebyggelse mellan Habo 

Ljung och Bjärred. 

Kommentarer: Synpunkterna noteras. Översiktsplanen är en övergripande plan som ska redovisa 

mark- och vattenanvändningen i kommunen. Frågorna behöver därför hänvisas till en annan 

planeringsnivå.  

79. Bestrider all förändring av min fastighet kallad Borgeby Slott i eran ÖP2020. Då ÖP2020 går mot 

utvecklingen av min fastighet Borgeby Slott även arbetet ni bedriver i pågående detaljplan med 

samma tjänsteman. Ni motarbetar er själva för att förstöra för mig. 

Kommentarer: I Översiktsplanen omfattas fastigheten där Borgeby Slott såsom allt omkringliggande 

mark av ligger av Hänsyn Landsbygd och Respekt kustzon för de delar som omfattas av strandskydd 

eller har en höjd över havet på under 3 meter. En Översiktsplan är vägledande medan en antagen 

detaljplan reglerar mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk, samt kan 

ge byggrätt. 

 

82. Liksom tidigare tycker vi att det finns väldigt mycket bra initiativ och avsikter i planen, tex att ni 

tar utgångspunkt i de globala målen i byggandet av ett ännu mer attraktivt och hållbart samhälle (och 

mycket annat). Ett par saker önskar vi dock fortfarande adressera: 

Infrastruktur genom Habo Ljung för (bl.a.) supercykelstråk och kollektivtrafik Att värna 

Västkustvägens karaktär av lummig bygata genom Habo Ljung är av mycket stor vikt för de boendes 

(och andras) upplevelse och trivsel. Det är svårt att förstå lämpligheten att i ÖP driva på infrastruktur 

för flera olika trafikslag inklusive prioriterat supercykelstråk och kollektivtrafikreservat (för 

prioriterad buss). Därför är det vår bestämda uppfattning att detta antingen måste tas bort ur ÖP’n 

eller utformas på sådant sätt att det inte negativt ändrar vägens karaktär. Detta inkluderar 

exempelvis att inte ta existerande tomtmark i anspråk, undvika förhöjda fysiska och visuella 

barriäreffekter genom hela Habo Ljung (eller snarare minska dem), inte försämra boendes och 

besökandes ut- och tillfartsmöjligheter samt att bevara uppvuxen växtlighet. 

Mobiltelefoni i Habo Ljung. Vi upplever inte mobiltelefontäckningen (inkl. 4G) som god i Habo Ljung. 

Alldeles för stor andel av mobilsamtalen bryts, störs eller kopplas inte alls upp för att man ska kunna 

anse att mobiltelefontäckningen är god eller ens tillfredsställande. Med utfasningen av det fasta 

telefonnätet, och dess nuvarande tveksamma kvalitet och uteblivna underhåll i Habo Ljung, är också 

god mobiltelefontäckning inomhus absolut nödvändig. Om man i ÖP'n trots detta inte vill förstärka 

kraven på mobiltelefontäckningen så föreslår vi att lämplig kommunal funktion genomför/initierar 

tester i området. Härvid bör man såklart ta hänsyn till olika parametrar inklusive geografiska platser, 

om man befinner sig inne eller ute, (säsongs och dags-)variationer i väder och växtlighet, operatör, 

utrustning mm 
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Kommentarer: Att på ett trafiksäkert sätt sammanbinda kommunens båda större orter för alla 

trafikslag är av stor vikt. På den översiktliga planeringsnivån detaljstuderas inte alla sektioner eller 

hörnavskärningar, i första hand försöker kommunen alltid att lösa framkomlighet och trafiksäkerhet 

inom tillgänglig bredd, inlösen av privatägd mark sker i sista hand i de fall det krävs för att uppnå en 

god trafiklösning. 

Enligt flera av mobiloperatörernas täckningskartor är täckningen i området god. Upplever man att 

täckningen i ett visst område är dålig kan man rapportera detta till operatören. Om många gör det 

ökar chansen att operatören bygger ut sitt mobilnät i det området. Översiktsplanen är ett översiktligt 

dokument, frågor kring tillåtlighet med camping med mera får hänvisas till andra dokument och 

beslut.  

Övriga synpunkter noteras.  

Ett flertal yttranden har inkommit kring utbyggnaden av 
Bjärred/Borgeby och Bjärreds vångar. Dessa följer nedan och 
kommenteras gemensamt. 

2. Vi flyttade bla till Bjärred för att det är så naturskönt. Låt även bjärredsvångar bli naturskönt med 

både grönska och inslag av vatten. Hoppas även att det kommer byggas friliggande villor och att det 

blir få flerbostadshus och att dessa inte byggs mer än 2-3 våningar för att bevara bykänslan. Nämns 

även att det skall göras ett stråk längst Västkustvägen. Beskrivs inte närmre men jag hoppas inte ni 

gör åverkan på den lilla grönska som sträcker sig längst vägen eller västanväg utan snarare gör den 

grönare. Hoppas på ett grönt och skönt stråk. 

5. Angående förtätningen av Bjärred och Borgeby så tycker jag det är av största vikt att man behåller 

by-känslan och inte bygger höga höghus med lägenheter. Majoriteten av människor som flyttar till 

Bjärred vill bo i hus och radhus, och detta måste man beakta när man bygger nytt bostadsområde. Vi 

som valt att flytta till Bjärred har också valt flytta hit just för att det är en ”lugn” by-miljö med villa 

områden där barn och invånare enkelt kan ta sig runt till fots och cykel. Så som utbyggnaden skett i 

Lomma hamn önskas inte i Bjärred, då kommer Bjärred förlora sin själ. Satsa på radhus och hus så att 

fler familjer kan införliva sin dröm om att bo i hus med trädgård. Anser också att åkermarken vid 

Rutsborgskolan ska behållas, att bygga bostäder där känns intryckt och felplacerat och förstör den 

lantliga miljön. 

Att bygga lägenheter kan också bidra till att kommunen inte hinner anpassa förskolor/skolor och 

andra verksamheter till ökad inflyttning. 

18. Angående översiktsplan 2020 och utformande av Bjärreds Vångar etc så har jag en stor oro över 

att detta ska leda till en ökad trafik på Österleden. Redan idag är det tät trafik på Österleden, särskilt 

vissa tider. Det är tyvärr många som kör för fort vilket leder till höga bullernivåer för oss boende i 

närheten. Motorcyklar, bussar, lastbilar och de som kör för fort är särskilt störande. En byggnation 

för boende för hundratals nya hushåll kommer givetvis att leda till ökad biltrafik och så även ökad 

trafik av de högljudda ovan nämnda fordon samt därtill ökade utsläpp. Hur säkerställs att inte vi 

boende drabbas negativt av detta? 

Jag föreslår att hastigheten på Österleden sänks till 50km/h hela österleden och att trafikkameror 

sätts upp. Det är också många som kör förbi korsningen in till Rutsborgsvägen alldeles för fort, där 

barn och vuxna ska passera övergånggstället till bussen och boende ska göra vänstersvängar in till 

Rutsborgsvägen. Alternativt att det är 60km hela vägen med fartkameror, det är just skiftet från 60-

70km/h som gör att många accelererar och gasar på mitt framför husen alternativt håller minst 

70km/h hela vägen, och det leder till både buller och ökat utsläpp. 
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Om byggnationen av bjärreds vångar kommer fullföljas så bör väg dras från norra delen av bjärred 

(löddesnäs) och direkt ut mot motorvägen istället för att alla ska köra runt Borgeby och generera 

ökad biltrafik. Jag vill se en RoK av fordonstrafiken på Österleden innan byggnation planeras vidare. 

Går sträckan förbi Colmas väg och Fyrhusvägen att flyttas mer västerut eller kan ökat bullerskydd 

säkerställas? och hur säkerställs att det inte leder till ökade utsläpp? osv. 

26. Jag reagerar mot att förvandla Bjärred med sin nuvarande lugna, trygga och trevliga villakaraktär 

till något som inte kan ge kommuninvånarna samma trygga trevliga känsla av gemenskap. Vänta med  

beslut om Bjärreds Vångar till efter valet 2022. Undvik småstadskaraktär i den norra delen. 

35. Tycker det är fantastiskt bra att ni vill bygga ihop Bjärred och Borgeby. Är kul att det händer lite i 

dom norra delarna av kommunen  

36. Vi har valt att bo i Bjärred pga småskaligheten. Att bygga ut Bjärred skulle i mina ögon vara ett 

stort misstag. Från Bjärred är det väldigt nära till butiker och service och det finns absolut ingen 

anledning att bygga ut byn i hopp om att locka dessa till byn. Låt oss få behålla bykänslan och 

litenheten. 

38. Jag vill inte ha någon bebyggelse enligt det vinnande arkitektförslaget, som för övrigt är det mest 

futuristiska dravel jag skådat! Ni förstörde lomma hamn med en USEL plan över hur bostäderna 

skulle byggas och om hur området skulle användas i framtiden, med nuvarande trafikkaos på 

sommaren som påföljd! Varför är det nödvändigt med befolkningsökning i Bjärred enligt denna 

metod? Det måste finnas andra orter i Skåne med mycket mer lämplig mark för att bygga detta antal 

bostäder på. Vidare så tycker jag det är viktigt att bevara den natur och närmiljö som råder på denna 

plats. Vi behöver närhet och kontakt med olika typer av miljöer där vi kan se naturens skiftningar och 

hur våra grödor odlas. Det är viktigt utifrån perspektivet ”närodlat” att vi värnar om denna 

naturtillgång. 

Stoppa detta förslag i papperskorgen! 

39. Lägg ner projektet Bjärreds Vångar. Människor som vill ha "stadskänsla" med en massa 

hyreslägenheter kan flytta till Lund eller Malmö. 

40. Stoppa utbyggnad vid bjärreds vångar. 

Förslaget till en ny stadsdel i Bjärred tycker jag inte är någon bra idé. Jag vill att detta korkade förslag 

till Bjärreds vångar stoppas. Dels för att man tar lantbruksmark i anspråk och dels för att det inte 

behövs. Det är redan ett generationsskifte på gång i Bjärred med många äldre som försvinner och 

unga barnfamiljer som tar över. 

Vi som bor i Bjärred vill behålla vår natur och de fria ytorna som finns i utkanterna av staden, den ger 

oss frihetskänsla och vi ser hur de olika färgerna skiftar i harmoni med hur året fortskrider. 

Detta är ett politiskt förslag som inte har någon förankring hos oss medborgare. 

42. Jag är starkt kritisk till den planerade bebyggelsen på Bjärreds vångar (åkern) mellan Bjärred och 

Borgeby, med anledning av jag, liksom många andra vill att Bjärred ska fortsätta vara ett 

villasamhälle. Jag anser också att det är av stor vikt att jordbruksmarken bevaras och inte tas i 

anspråk för bostadsbebyggelse. 

Jag instämmer också i de till kommunen redan inkomna synpunkterna nedan: 

Inkomna synpunkter 

”Jag och min familj har tidigare bott i Malmö. Vi flyttade till Bjärred för småskaligheten och 

bykänslan. När vi fick barn, ville vi att de skulle växa upp tryggt med bra skola och med möjlighet till 
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lek utan för mycket trafikfaror, bland annat.… Därför blir vi oroade över att läsa att man ska göra 

Bjärred till en småstad. Men att göra Bjärred till en stad, gör att hela tanken för många, med att 

fortsätta bo här, förlorar poängen. Vill man bo i en stad, skulle man ju flytta dit! Och vi flyttade ifrån 

av många anledningar, vilket jag vet att många gjort.” 

”Det är skrämmande att läsa ett förslag från kommunledningen som innebär raderande av Bjärred 

och Borgebys största tillgångar. Småskaligheten, närhet till natur och jordbruksmark samt de öppna 

vyerna kring samhället. Allt prat om behovet av förtätning och förändring av ett föråldrat 

villasamhälle, passar inte in på merparten av Bjärredbornas åsikter. Vi flyttade hit just därför att vi 

uppskattar närheten till natur med öppna vyer och villasamhället som bostadsform. Och folk 

fortsätter att flytta hit, av samma orsaker. Hade vi önskat annat fanns det och finns fortfarande 

massor av alternativa boende i de kringliggande städerna. Mycket av det som föreslås i planen 

kommer för all framtid radera vår värdefulla närmiljö och förstöra det samhälle vi trivs och lever i. Vi 

vill inte ha någon "småstadsmiljö". Vi vill ha vårt villasamhälle.” 

”Bebygga det fula industriområdet i Lomma hamn var bara positivt och hade ett syfte. Förstöra den 

gröna och relativt tysta oasen i Bjärred med flera våningar betongblock, har med dumhet, 

okunnighet eller affärer att göra. Det gynnar bara spekulanter, men inte befolkningen som har sökt 

sig till ett lugnare liv på landet. Jag hoppas ni lyssnar vad invånarna i Bjärred har att säga. Vill man ha 

mer betongblock i Bjärred kan man flytta till Malmö eller Lund.” 

”Bjärred karakteriseras av 1- och 1½-plans villor (i undantagsfall högre) och detta utgör också en av 

de viktigaste anledningarna för många som flyttar till Bjärred/Borgeby. Det är detta som gör 

Bjärred/Borgeby till en attraktiv plats att bo på. Det planerade området, med flervåningshus, går i 

direkt motsats till denna attraktion.” 

”Ni hävdar att med en ökad befolkningstillväxt så ökar utbudet av service. Alla Sveriges 

handelsföreningar vittnar om den stora affärsdöden i städer och småorter. Aldrig förr har så många 

detaljhandlare försvunnit på så kort tid. Men ändå fortsätter ni hävda att det inte gäller Bjärred? 

Antalet affärer i centrum har mer än halverats på 20 år. De fåtalet restauranger i Bjärred som kämpar 

för sin överlevnad lär knappast bli fler. Den övriga servicen som utbyggnad av läkare-, 

tandläkarmottagningarna och apotek, har kommunen ingen som helst påverkan på. Bankerna har 

sedan länge lämnat. Vilken service är det som skall öka?” Kommunen skriver (Sid 29 i ÖP 

Samrådsförlag: ”För att tillskapa fler kvaliteter i den norra kommundelen behöver det skapas 

ytterligare möjligheter för en blandad stad med bostäder och verksamheter. Detta ger underlag för 

en ökad kommersiell och offentlig service och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.”) 

”De planer som finns för att omvandla Bjärred till någon sorts ”småstad” motsätter jag mig helt. 

Fortsätt gärna att förstöra orten Lomma men lämna Bjärred ifred.” 

”Genomgripande i dokumentet används nomenklaturen "småstad". Detta är olyckligt då detta lätt 

associeras med hög bebyggelse, mycket trafik och lite grönska. För Bjärred är bykänslan och 

identiteten som just by mycket stark. Vi förespråkar att nomenklaturen genomgående ändras till 

"tätort". 

”Är politikerna säkra på att de har medborgarna med sig när det gäller de nya planerna? Själv är jag 

beredd på att rösta på vilket parti som helst som går emot den nya planen.” 

Planerna för åkern (”Bjärreds Vångar”) kommer för alltid förändra Bjärred. Av de 9 jurymedlemmar 

som bedömde tävlingsförslagen bor endast två i Bjärred. 

43. Håller inte med om "bygga tätare och komplettera med de bostadstyper vi saknar för att kunna 

erbjuda boendeformer för livets alla skeden.". Jag med flera har aktivt valt att lämna betongdjungeln 
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för att flytta ut till ett småsamhälle som innehåller varken mer eller mindre än de nödvändigheter 

och täthet i bebyggelse som vi eftersträvar. 

"Ytterligare ett skäl att bygga tätt är att jordbruksmarken i kommunen är bland de bördigaste i 

världen. Jordbruksmarken är således en värdefull resurs som vi måste hushålla med för att 

säkerställa produktion av livsmedel för framtiden." Ett svepskäl för att få bygga på höjden och 

försöka rättfärdiga det faktum att Lomma kommun förstör ett område beståendes av, bland världens 

mest bördiga, jordbruksmark. Man hämmar jordbruk, biologiskt mångfald eftersom man 

transformerar natur till betong. Helt i fel linje med tidens anda. 

"Det finns också utmaningar med förtätning. Fler invånare ska dela på den allemansrättsliga naturen, 

som det redan idag finns relativt lite av per invånare i Lomma kommun. " Enligt min mening 

ytterligare ett incitament till att jag med flera Bjärredsbor inte önskar bygga flerfamiljshus. 

Närhet till natur och åker är en stark motivator till varför man flyttar till Bjärred. 

Kort och gott - min synpunkt är att Bjärred ska behållas i nuvarande form - dvs småsamhälle 

beståendes av 1-1 1/2 plansvillor (med några få undantag). Där man värnar om de invånare som finns 

och lyssnar till deras önskemål. 

44. Jag vill bara informera om att jag som bor i Bjärred motsätter mig byggnation på Bjärreds vångar, 

Låt Bjärred vara en tätort med villor och grönområden, det är därför vi flyttade tillbaka till Bjärred, 

det ni nu planerar är inte den utvecklingen vi vill ha i Bjärred. 

45. Vår familj flyttade hit just därför att vi uppskattar närheten till natur med öppna vyer och det 

trygga "småputtrande" villasamhället. Vill man ha en annan bostadsform så finns det att tillgå i de 

närliggande städerna. En förtätning är vi inte intresserade av, den stora anledningen till att vi flyttade 

hit var ju för att undvika detta. 

Vidare så ser jag problemet i att inskränka i, som ni själva skriver, Europas bördigaste jord. Ur ett 

hållbarhetsperspektiv rimmar det illa när det byggs mer och odlas mindre. 

Någon "småstad" är vi inte ute efter. 

46. En förändring ska ALDRIG göras bara för förändringens egen skull! Den ska ALLTID göras för att 

förändra till det bättre för de som är berörda av förändringen! 

Jag vill INTE att Bjärred görs till en småstad! 

INGEN bebyggelse på Bjärreds Vångar av samma anledningar som redan skrivits om!! (Dessutom får 

jordbruksmark enl. lag inte bebyggas.) 

Det enda Bjärred saknar är ett konditori och en havspool med simhall, (vi har ju Öresunds vatten att 

nyttja till den). 

Låt vår idyll med bykänslan och avstressande naturen utanför dörren få leva kvar! 

OBS! Vi är många som önskar detta även om vi inte är 40-talister! Jag värdesätter allt det som Bjärred 

redan har. 

Ville vi bo i en stad med allt vad det innebär av steril betongmiljö och brottslighet, så finns det gott 

om sådant i närheten dit vi kunde flytta i så fall. 

All förändring ska vara till gagn för alla dem som berörs. Förändra inte bort Bjärreds genuina 

identitet! 

47. Jag är inte alls positiv till att vi förtätar orterna Bjärred och Borgeby. Jag tycker att det är 

småskaligheten, närheten till natur som är Bjärreds dragningskraft. Jag, som flyttat hit senaste åren 
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med min familj, har aktivt valt Bjärred med sin småskalighet istället för ex Lomma tätort som har 

större utbud av ex restauranger strand med större dragningskraft osv. Jag vill inte bo i sådant 

samhälle, då hade jag valt annorlunda. Jag älskar komma hem efter mitt jobb i staden till det lugna 

och tysta Bjärred. Det är därför jag bor här även om det innebär pendling till mitt arbete. Vill jag bo i 

stad hade jag valt någon av våra närliggande städer. 

Av hänsyn till miljö och framtida livsmedelsförsörjning är det av största vikt att vi inte fortsätter 

bygga på duglig åkermark. Det är vi skyldiga framtida generationer. 

Jag inser att ni säkert slår ifrån er med att det bara är vi negativa som lämnar synpunkter (såg sådant 

inlägg på Bjärredskoll). Det oroar mig att ni tänker så. Jag skulle föreslå en folkomröstning för oss 

som bor här så skulle vi slippa spekulationerna. Vad vill vi som bor i Bjärred egentligen?? Jag vill inte 

ha Bjärreds Vångar. 

48. Vi flyttade till Bjärred för att det är en lugn ort med närhet till natur. Jag tycker att all service man 

kan förvänta sig av en sådan ort redan finns här. Hade vi velat ha liv och rörelse så hade vi valt 

Lomma, Lund eller Malmö. 

Jag och min familj ser Bjärreds vångar som en risk för försämring utan någon uppsida. 

49. Jag tycker det skulle vara synd att bebygga det område som kallas Bjärreds vångar. Vi har valt att 

bosätta oss här för att det är en liten, lantlig ort men med närhet till flera större städer. Jag vill att det 

ska fortsätta vara en liten ort med härlig natur in på knuten. 

50. Låt Bjärred förbli den idyll det är idag. Vi behöver inte ”utveckling” som blir en försämring av den 

fina ort Bjärred är! Hade varit intressant att få en förklaring av vad ordet utveckling betyder för de 

styrande i kommunen. Bygg inte Bjärreds Vångar! Försök istället sköta kommunen som den är idag, 

dvs grönområden mm som man INTE klarar av att sköta i dagsläget! PS, jag är 50-talist!! 

51. Jag är en av dem som anser att Bjärred skall få vara småskaligt . Den lilla bykänslan jag valt att 

flytta till är så underbar, lämnat Malmö bakom mig efter 31 år och saknar inget ! 

Jag hoppas verkligen att de planer på att bygga ihop Bjärred o Borgeby INTE blir av ! 

52. Jag bor i Bjärred med familj och barn och uppskattar närheten och litenheten, by-känslan, och 

den lantliga känslan som finns i Bjärred! Bortom stadens och vägarnas brus. Jag ser inte tillbyggnad 

på Bjärreds vångar som något som helst positivt till vår fina by och samhälle. Jag önskar att 

bebyggelsen skall hållas låg, och att ni lägger pengar på de nuvarande kommuninvånarna! Bygg inte 

på Bjärreds vångar!!! 

53. Jag och väldigt många andra Bjärreds och Borgebybor är emot att Bjärreds Vångar planeras att 

byggas annorlunda än hur det ser ut idag. När man läser i översiktsplanen står det att det skall byggas 

tätare, med högre bebyggelse (hur högt?) än hur det ser ut idag. Dom flesta Bjärredsbor vill inte att 

det skall bli en ”Småstad” utan vill ha kvar det gröna, lummiga miljön med låg bebyggelse. Detta var 

väl tanken med det Arkitekt förslag som vann? Om det skall finnas lite större byggnader(3-4 vånings) 

hus så får det vara äldre/senior boende och ev. bibliotek/kulturhus vid rondellen (nära Bjärreds 

Centrum). Övrig bebyggelse och bostäder vill man att det är villor, radhus och max 2 våningar. Det är 

viktigt ni följer vad medborgarna i Bjärred/Borgeby vill ha. Dom flesta vill absolut inte ha en 

förtätning liknande som gjorts i Lomma hamn. 

54. Jag vill INTE att Bjärred görs till en småstad! INGEN bebyggelse på Bjärreds Vångar av samma 

anledningar som redan skrivits om!! (Dessutom får jordbruksmark enl. lag inte bebyggas.) Det enda 

Bjärred saknar är ett konditori och en havspool med simhall, (vi har ju Öresunds vatten att nyttja till 

den). Låt vår idyll med bykänslan och avstressande naturen utanför dörren få leva kvar! OBS! Vi är 

många som önskar detta även om vi inte är 40-talister! Jag värdesätter allt det som Bjärred redan 
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har. Ville vi bo i en stad med allt vad det innebär av steril betongmiljö och brottslighet, så finns det 

gott om sådant i närheten dit vi kunde flytta i så fall. All förändring ska vara till gagn för alla dem som 

berörs. Förändra inte bort Bjärreds genuina identitet! 

55. Mina föräldrar flyttade till Bjärred från Stockholm för att komma till en mindre ort med nära till 

natur och vatten. Sedermera har såväl jag själv som min bror köpt hus i Bjärred men min bror har 

sedermera flyttat, mycket på grund av 'förtätningen' och riktning i utveckling och byggande. 

Inte minst tillgången till Domedejla Mosse och kringliggande mark - öppen mark och natur där man 

ser såväl fågelliv som rådjur är en stor del i att jag har valt att bo kvar. Även om själva mossen inte 

skall bebyggas så kommer byggandet tätt inpå att förta just det som är Bjärreds själ och särart - 

närhet till naturupplevelser, tystnad och avkoppling. Den planerade bebyggelsen av Bjärreds Vångar 

kommer snart att förvandla Bjärreds naturområde till Lödde Sandskog - inte direkt någonting som 

lockar till inflyttning. 

Bjärred särart och attraktionskraft har stadigt minskat genom byggnadstillstånd för plåtlador och och 

minskning av fria ytor. Förhoppningsvis tar kommunen sitt förnuft till fånga och minskar planerna på 

utbyggnad på bekostnad av Bjärreds attraktionskraft och särart. Det finns ingenting i planerna på att 

bebygga Bjärreds Vångar som bör godkännas eller genomföras. 

56. Jag och min man flyttade från Lomma till Bjärred för att vi ville få en lugnare och tryggare vardag 

för oss. Vi var ute efter villakvarter och småskaligheten. Efter att ha bott i centrala Bjärred i 6 år valde 

vi att flytta till Borgeby. Vi upplevde trafiken som farlig längs Lundavägen och Hans Jonas väg, där 

bilarna körde alldeles för fort. I Borgeby har vi hittat lugnet, barnen (4 och 7 år), kan vi låta springa 

ute i trädgården utan att vi behöver oroa oss för bilar. Det är ett annat lugn, vi slipper bussar. Vi ser 

fantastiskt många djur ute på ”Bjärreds Vångar”. Rådjur, ekorrar, fåglar. Det odlas grönsaker på 

”Bjärreds Vångar” som vi kan plocka rester av efter skörd. Vi förstår inte hur man vill ta 

brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. Det får endast göras om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses på annan mark. MKB:n anger att ”Det 

öppna landskapets karaktär ska bevaras. Nya byggnader och andra anläggningar ska prövas restriktivt 

och medges endast om de kan anpassas till landskapets karaktär”. Att bygga 5-våningshus är 

definitivt inte att anpassas till landskapets karaktär.  

I översiktsplanen konstateras det att “större delen av åkerjorden består av lera med mycket hög 

avkastningsförmåga, bördighetsklasserna 9+ och 10+. Detta innebär att en stor del av marken tillhör 

världens mest produktiva”. Vidare uttrycks det önskemål om att “exploatering i möjligaste mån 

undviks på denna mark”. Exploatering på denna mark ska endast ske i yttersta undantagsfall. Hur 

motiverar ni detta som ett undantagsfall? 

I MKB:n anges att Bjärred och Borgeby historiskt sett har uppfattats som två separata orter med olika 

karaktärer. Kommunen anger att orternas karaktärer ska bevaras trots att de föreslås växa ihop. Hur 

ska detta kunna genomföras? Att den historiska bebyggelsestrukturen förändras är en negativ 

konsekvens i MKB:n. I samband med Bjärreds Vångar kommer dessutom trafiken att öka. 

Det saknas tydlig motiveringen till den presenterade önskvärda tillväxten. På vilket sätt gynnas 

kommunen och dess invånare av det presenterade tillväxtmålet? Vi önskar att kommunen lyssnar på 

sina medborgare och i stället satsar på att bibehålla sin småskalighet och inte ha som mål att ha en 

kraftig befolkningstillväxt. 

Varför behöver det befintliga verksamhetsområdet utökas? Nuvarande verksamhetsområde bör 

kunna förtätas, det står flera lokaler tomma och har gjort i flertalet år. Hur kan ni då tro att det skulle 

fungera bättre vid en utökning? E-handeln har avsevärt ökat de senaste åren och det finns inget som 

tyder på att utvecklingen inom detta område inte skulle fortsätta, utan snarare tvärtom. Behovet av 

verksamhetsmark kommer bli mindre framöver varför nuvarande planer inte känns tidsenligt. 
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Ni nämner att en annan målsättning är att utöka antalet arbetstillfällen på orten för att minska 

befolkningens behov av arbetspendling. Dels sen Corona bröt ut har många jobbat hemma vilket 

minskat pendlingen. Många kommer numera jobba halvtid hemifrån och halvtid på kontoret. 

Personer som bor i Bjärred är till stor del höginkomsttagare, jag har svårt att se vilket arbetstillfälle ni 

kan locka med att söka. Det finns kontorshotell i Borgeby som står tomt, likaså i Centrumhuset.  

Att förtäta Bjärred är att förstöra för många som valt att flytta hit just för att komma från 

stadskänslan, komma närmre naturen, slippa höghus och ha en lugnare miljö. Har kommunen 

verkligen lyssnat och tagit i beaktning medborgarnas åsikter.  

Ett genomgående tema i ÖP är att våra samhällen ska förtätas. Denna förtätning får inte göras på 

bekostnad av det grönområden som idag finns i Bjärred. Låt oss ha naturen nära inpå hemmet, där 

spontan rekreation, rikt djurliv och lek kan förekomma. 

57. Har flyttat till Bjärred för dess bykänsla och vill absolut inte att det ska bli en småstad. Lite fler 

lägenheter behövs men inte i stor skala. Lugna Bjärred med den fina öppenheten bör bestå. Naturen 

tål inte invasion av människor- se på fjällen. Ytan av natur är begränsad och kan inte byggas ut i 

motsvarande skala. Eller kommer nya naturområden också att skapas? Bevara lugnet i Bjärred! 

58. Den viktigaste invändningen mot förslagen i den nya översiktsplanen gäller planerna för de sk 

Bjärreds vångar. 

Varför skall man till varje pris utplåna gränsen mellan de båda samhällena Bjärred och Borgeby 

samtidigt som man allvarligt skadar några av de få naturområdena i trakten? Jag tror inte att de som 

flyttar till dessa samhällen längtar efter en sammanhängande ”matta” av bebyggelse från Löddesnäs 

till motorvägen. I stället söker man sig till en måttfullt exploaterad miljö med låg bebyggelse och 

mycket grönska i vilken ingår de natur och parkområden som finns kvar. Inte heller lockas man av 

”närheten” till Flädie station. Den ligger för långt bort och kräver någon form av transportmedel.. 

I avgränsningen av området ”Bjärreds vångar” tas kompensationsområdet söder om ”Otto Pers gård 

med”. Kan även detta område komma i fråga för bebyggelse ? Detta strider i så fall mot alla tidigare 

tankegångar gällande att området skall hållas fritt som kompensation för gjorda exploateringar. 

Föreslagen bebyggelse utplånar inte bara den öppna marken söder och norr om Domedejla mosse 

och Plommonskogen utan kommer också att leda till ett hårt tryck och slitage på dessa 

naturområden. Detta understryks av att man föreslår en utbyggd väg rakt genom Domedejla mosse. 

Dräneringar blir troligen nödvändiga. Fågellivet som framhållits som grund för reservatet utsätts för 

svåra störningar. De nu tämligen naturliga biotoperna förvandlas till parkmark i stadsbebyggelse. 

Områden för viss utbyggnad av Borgeby finns på andra ställen. Ett slopande av projektet ”Bjärreds 

vångar” innebär inte ett stopp för utveckling av Borgeby. 

59. Jag förstår att allt ständigt förändras, jag bor själv på Alfredshäll som väl tidigare var en 

fruktodling! Men…måste allt byggas ut? Vi har fortfarande hästhagar, jordgubbsodlingar och en 

öppen horisont öster ut - en bit natur och landsbygd som många njuter av! Det hjälper förmodligen 

inte vad man säger och tycker, får väl njuta så länge det finns! 

60. Jag tycker att Lomma kommun ska avstå från att bebygga marken mellan Borgeby och Bjärred. 

Jag anser att man ska tänka om när det gäller att förtäta samhällen genom att exploatera 

jordbruksmark. Att förtäta ett samhälle genom att bygga högre hus, färre parkeringsplatser och små 

fria ytor är att tränga ihop folk vilket kan orsaka otrivsel och osämja. Så tänk om när det gäller 

förtätning av samhället. I Bjärred och Borgeby har vi ett lugnt och trivsamt trädgårdsamhälle. Det 

kommer sannolikt att ändras till det sämre om översiktsplanen genomförs. 
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61. Ingen ny utbyggnad önskar jag pga av naturbevarandet, pollinerande arter i behov av grönytor o 

växtlighet så därför starkt nej till utbyggnad mellan Borgeby o Bjärred. Behåll småskaligheten i 

Bjärred behövs som motvikt. Vissa klarar inte bo i större samhälle då det kan skapa stress o psykisk 

ohälsa. Lika är inte alltid mest rättvist ur den aspekten. Nu kan vi åtminstone välja. Alla vet även hur 

viktig naturen är för välbefinnandet så bygg inte bort det lilla som är kvar. 

62. Vår familj är nyinflyttade sedan 3 år. Vi har tre barn i skolåldern. Valet att flytta till Bjärred var för 

att det var en mindre by med viss typ av bebyggelse. Vi motsäger oss den tillväxttakt och den 

motivering som känns baserad på gamla sanningar (ökad service och utbud) . Vi vill ha en mindre 

tillväxttakt och ser att bebyggelseprofilen med enskilda småhus och gröna ytor skall kvarstå. Vi säger 

nej till föreslagna planer. 

64. Nej till utbyggnad av Borgeby 

65. I översiktsplanen står följande - För att värna befintlig ortbildning skall ingen ny bebyggelse 

tillkomma längs kusten mellan Habo Ljung och Bjärred. Det är ju lovvärt MEN vad hände med 

ortbildningen mellan Borgeby och Bjärred? Skall inte denna värnas? I över 30 år värnades 

ortbildningen, i den tidigare Översiktplanen, mellan Borgeby och Bjärred. Varför är den inte viktig 

nu? Såvitt jag vet har de kulturhistoriska värdena inte förändrats. Det är fortfarande viktigt med 

orters gränser och identiteter. Med hänsyn till ortbildningar och kulturhistorisk miljö i våra samhällen 

så är det av stor vikt att man fortsätter att värna både Borgeby och Bjärred. Det man i dag kallar 

Bjärreds vångar som rimligen borde kallas Borgeby vångar är det som hindrar att de två samhällena 

flyter samman till en enda stor matta av bebyggelse. En bit mark som är väldigt viktig för den 

kulturhistoriska identiteten för såväl Bjärred som Borgeby. Marken man vill bygga på är dessutom 

högklassig mark för lokal odling av grönsaker och lättare grödor. Tror jag läste att jordbruksmarken 

skulle värnas och att den lokala försörjningen var viktig? 

I arbetet med att bygga Bjärreds vångar måste stor hänsyn tas till orterna Bjärred och Borgeby - hur 

gör man det genom att bygga samman dessa? 

Historisk sett har orterna setts som två skilda orter - och så skall det ses även framöver. Det talas om 

ökad kommersiell service - ge istället bättre förutsättningar för det som redan finns. Och i sanningens 

namn både Bjärred och Borgeby har ju ett läge med väldigt mycket kommersiell service på nära håll. 

Se i stället till att man på ett lätt och bekvämt sätt kan ta sig till de kommersiella områdena runt 

omkring men framförallt stärk möjligheterna för det som redan finns. Offentlig service skall utökas - 

se till att äldreomsorg, skola och barnomsorg som redan finns blir riktigt riktigt bra. Ge ekonomiska 

förutsättningar för en stabil och säker äldreomsorg, skola och barnomsorg. Se till att Biblioteket, det 

nya fina, placeras i en position i direkt närhet till övriga serviceenheter så att alla, inklusive de som av 

någon anledning har svårt att ta sig fram, kan frekventera dessa i kombination med handel, sjukvård, 

post och transporter. Bjärredsvångar skall ge underlag till stationen i Flädie - hur tänkte ni här? Det är 

jättebra att man bygger ut cykelvägar i alla riktningar men hur många kommer att cykla till Flädie för 

att ta tåget? 

Kanske inte så många men kanske skall det finnas en buss till Flädie som man hoppar av och byter till 

tåget? Det är fantastiskt att man satsar både på gång och cykelvägar och tåg så bör man även göra 

med busstrafiken. 

Medveten om att Lomma kommun inte styr över allt men en kommun kan påverka väldigt mycket. 

Vångarna mellan Borgeby och Bjärred bör vara odlingsbara även framöver och de bör fortsätta vara 

gränsen mellan Borgeby och Bjärred. Borgeby Kulturhistoriska Forskarlag har protesterat mot 

sammanbindningen av orterna tidigare och gör så även nu. 
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66. Översiktsplanen är omfattande att läsa. Framgår det någonstans vilka synpunkter kommunen 

beaktat efter första utskicket?  

Läste dock nyligen i SDS uttalande om att mindre hänsyn skulle tas till 40-talisters synpunkter. Man 

får bara hoppas att vederbörande var fel citerad. Vi 40-talister som valt och bott i Bjärred, många 

sedan 60-talet, har lång erfarenhet hur det är att bo i detta villasamhälle, ett samhälle som nu m.l.m 

häcklas i ÖP som 50-tals stil! Ett lugnt och behagligt samhälle som på något sätt kan upplevas i 

balans. Våra barn med nu egna familjer och som fått växa upp här, väljer ofta att flytta tillbaka och till 

de äldre hus som byggdes under 60-talet. Vill de verkligen komma tillbaka till ett samhälle av 

”småstadskaraktär” ett uttryck som blivit något av ett mantra bland planerare och politiker? Kanske 

en undersökning borde föregått ÖP? Många av de yngre Bjärredsborna, liksom vi nu äldre tidigare, 

pendlar säkert till arbetsplatser i Lund eller Malmö. Att dagligen återvända från den mer stressande 

arbets- och stadsmiljön till en grönare och mer lugn hemmiljö var en lyx, som även yngre 

generationer borde vara förunnat.  

I denna skrivelse hänvisar jag i första hand till de synpunkter jag lämnade den 14 juni 2020. Det finns 

mycket att ta upp men koncentrerar mig i första hand till Bjärreds Vångar 

1. Byar riskerar att växa ihop, åkermark försvinner, ökad fordonstrafik,  

Enligt ÖP planeras en förtätad bebyggelse av bl. a. Bjärreds vångar med 900 bostäder, en stor 

utbyggnad i förhållande till befintliga bostäder. Förutom att Bjärred och Borgeby riskerar att växa 

ihop, tas jordbruksmark i anspråk, vilket kommunen liksom andra kommuner har skyldighet att värna 

om för all framtid. Utbyggnaden beräknas också medföra en fördubbling av nuvarande 

fordonstrafik/dygn vilket inte kan försvaras ur miljö-och bullersynpunkt inklusive boendes livskvalité 

och hälsa i anslutande områden. Enligt visionen i ÖP ska beroendet av bil minska bl.a. genom att fler 

ska åka kollektivt från t.ex. Flädie Station som ligger 3 km bort från centrum. En utopi, passar kanske 

ett fåtal att cykla, men flertalet måste även utnyttja andra färdmedel för nå sina arbetsplatser. Trots 

korta avstånd och bra cykelstråk inom byn är dessutom många av dagens föräldrar mer beroende av 

bilen än tidigare generation för att lämna/hämta barn till/från skola och fritidsaktiviteter liksom för 

inköp i byns centrum.  

2. Fler bostäder kan ifrågasättas 

Enligt ÖP behövs fler bostäder, gäller det ett ökat skatteunderlag för kommunen eller ett verkligt 

behov? I de m.l.m. homogena områdena med bostäder från 1960-70-talet sker nu en successiv 

förändring med inflyttning av yngre familjer och uppskattningsvis inom en 10-15 årsperiod bör 1000-

1500 bostäder bli lediga och få nya ägare. Det framhålls också att det behövs ett större 

boendeunderlag för utökad service, affärer mm inkl. fler arbetstillfällen. För 40 år sedan var utbudet 

av affärer i centrum betydligt fler men som försvunnit efterhand, därför att utbudet är betydligt 

större i närbelägna köpcentra och vi har alla fått andra köpvanor inkluderande E-handel.. En 

förändring som också drabbat flertalet städer. Hur kan kommunen tro att man ska kunna vända ett 

sådant mönster? Däremot är nog många benägna att köpa mer närodlat från den åkermark som nu 

enligt ÖP är planerad för bebyggelse. 

3. Bevara, skydda och utöka Bjärreds grönområden 

I ÖP tas många ord och fraser upp som friluftsmål, ökad folkhälsa, naturförståelse, slå vakt om den 

gröna miljön, rekreationsmöjligheter osv. men dessa rimmar dåligt med kommunens planering.  

Förutom villaträdgårdar och gräsmattor har Bjärred få gröna närområden för promenader och 

rekreation. Inte minst blev detta påtagligt när jag och andra tog fram de tre ”gröna slingorna” i 

Bjärred och Borgeby. Under dessa två pandemi år har behovet att komma ut i naturen också blivit 

påtagligt mycket större. För att komma till lite större skogsområden behövs dock oftast bil, som Habo 
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Ljung inom kommunen, Sandskogen eller Furulundsskogen i Kävlinge kommun. Under mina år i 

Bjärred har jag på olika sätt verkat för att ”rädda” områden om än små, men oaser i villasamhället. 

Först Domedelje mosse där delar med tallskog var hotad att bebyggas, nu naturreservat tack vare en 

duktig miljö-och naturavdelning. Trots skyddet kan hela denna miljö inkl. den intilliggande 

Plommonskogen förändras snabbt vid en utbyggnad av Bjärreds Vångar med hårdgjorda ytor och 

ökat tryck. Bjärreds Saltsjöbad med äldre bokar är ett annat exempel, där man planerade för ett 

konferenshotell, men som nu också har skydd, vilket många uppskattar. Men Bjärredborna är behov 

av fler områden på gångavstånd. Kompensationsområdet från Otto Pers Gård till rondellen bör 

snarast planeras med träd- och buskbevuxna partier omväxlande med mer öppna områden, belysta 

motionsspår mm för olika aktiviteter. Den relativt nyanlagda dammen intill OPG blev snabbt en 

omtyckt plats inte bara för Friluftsfrämjandets aktiviteter utan även t.ex. vintertid med 

skridskoåkning. 

Lomma som ort har expanderat mycket snabbt, till synes alltför snabbt och man kan ifrågasätta om 

det verkligen varit på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt. Som närheten av bebyggelse till motorvägen 

där man borde varit medveten om att buller skulle upplevas som störande. Att nu planera enligt ÖP 

för ett verksamhetsområde för att minska buller och samtidigt ta Sveriges mest värdefulla åkermark i 

anspråk kan inte anses att ta ett långsiktigt miljöansvar och bevarande av åkermark. Likaså den 

strandnära bebyggelsen i f. a. Lomma som nu måste skyddas genom olika former av dyrbara 

åtgärder.  

Upprepa inte samma misstag i Bjärred utan värna om miljön för nu boende och kommande 

generationer. 

67. I 1999 års översiktsplan (som gäller tills ny plan antagits) togs beslut om att Bjärred och Borgeby 

även fortsättningsvis skulle vara två separata samhällen och att någon sammanbyggning av de två 

orterna inte skulle ske. Det fanns ju klart en anledning till detta då och då kan man fråga sig, vad har 

förändrats nu som berättigar till en annan slutsats.  

Jag anser det är viktigt att ”relevanta delar” i en plan accepteras av kommuninvånarna i berörda 

områden, det skall m.a.o. uppfattas positivt för invånarna som redan är bosatta i Bjärred/Borgeby. 

Jag menar att på goda grunder ifrågasätts starkt den planerade utbyggnaden av Bjärreds Vångar av 

många kommuninnevånare. 

En förtätning av ett samhälle orsakar också att stora ytor blir hårdgjorda, likaså bebyggelse på övrig 

mark och detta är olämpligt ur miljösynpunkt när det gäller bl.a. möjligheten att ta hand om 

nederbörd. 

Vi har enligt expertis ett kraftigt klimat förändringsfråga att ta hänsyn till och då i detta sammanhang 

kraftigt ökad nederbörd och andra väderfenomen som måste hanteras/omhändertas.  

Enligt uppgift har vi idag, ett i stora delar undermåligt dagvattenavlopp i Bjärred och delvis ett helt 

obefintligt sådant i delar av Borgeby. Detta innebär stor risk för översvämningar vid kraftig 

nederbörd. Idag tar Bjärreds vångar hand om en stor del av den nederbörd som förekommer, i en 

situation där stora delar av marken blir hårdgjord och vi samtidigt får en ökad nederbördsmängd så 

ökar risken markant för översvämningar. 

Att tillföra Bjärred 900 bostäder och samtidigt med 400 bostäder i Borgeby innebär för Borgebys del 

mer än en fördubbling av antalet nu befintliga bostäder och en ökning av biltrafiken i Borgeby tätort 

med 2500 fordon/dag detta är helt förkastligt och N Västkustvägen har inte kapacitet till att kunna 

hantera detta, samt saknar möjlighet till att förändras för att hantera denna trafikmängd 

Bjärred/Borgeby är två villasamhällen och bör så vara även fortsättningsvis 
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I handlingarna nämns också pågatågs station i Flädie som ett framtida kollektivstrafikmedel och då 

möjligheten till dess utnyttjande som ett alternativ för de boende på bl.a. Bjärreds vångar, om detta 

anses som viktigt, så måste man ju fråga sig varför man då inte utvidgar bebyggelsen i Bjärred i den 

riktningen istället. Pågatåg i all ära fungerar ju om man tex behöver ta sig till Helsingborg, idag 

fungerar det väldigt bra för de som har sin verksamhet i centrala Malmö och Malmö Universitet, men 

om du har din verksamhet i tex. Fosie så har man ingen nytta av tåget, av naturliga skäl.  

Norra kommundelen BJÄRRED OCH BORGEBY, bör Brytas ut och behandlas först efter valet 2022. 

Detta grundar jag på att det finns starkt delade uppfattningar om innehållet och att huvudparten av 

invånarna i Bjärred/Borgeby inte tagit fullskalig del av innehållet i Översiktsplanen och därmed inte 

är medvetna om vad planen säger. 

69. Då jag sett att det har kommit in flera negativa synpunkter om Bjärreds Vångar så känner jag att 

det behövs lite fler positiva för att visa att alla inte är emot detta planförslag. 

Jag ser väldigt positivt till att det byggs på den befintliga marken mellan Bjärred och Borgeby. Det 

behövs förändring i våra byar här, expansion och förtätning är framtiden för att kunna minska våran 

bostadsbrist. 

Visst man offrar lite åkermark, det som istället kommer är en fin grön utemiljö tillsammans med ett 

nytt område. 

Bjärreds få butiker och restauranger kommer att frodas med fler invånare i byn, kanske även öppnas 

nya butiker som faktiskt håller sig levande mer än en säsong. 

Som en kille i 20-års åldern så ser jag ej positivt att flytta tillbaka till Bjärred ifall det ej händer något 

här men skulle nu Bjärreds Vångar hända så blir jag mer positiv till att komma tillbaka till min hemby, 

tiden har stått stilla i våran by tills nu och folk har klagat att vi ej blivit prioriterade men nu när det 

händer något så blir det bara negativa åsikter.. 

72. Efter att ha läst hur utformningen av Bjärreds vångar ska bli, känner jag mycket blandade känslor. 

Att behovet av bostäder finns det går inte att förneka, men jag ställer mig ändå tveksam till den 

förtätning och typ av bebyggelse som förespråkas. 

För mig har Bjärreds småskalighet och blandade natur varit det som gör att när man svänger av 

motorvägen och närmar sig Bjärred/Borgeby – så känner man ”hemma”. Hemma i lugnet och hemma 

i naturen. 

Att på platsen Bjärreds vångar placera in ca 900 nya bostäder som till utseende, form och höjd ska 

skilja sig från den befintliga bebyggelsen kommer att fullständigt förta känsla av det lugn i vilket 

dagens bebyggelse från 70-talet ligger inbäddad i. I stället för att mötas av det öppna fältet som med 

skogen i kanten skiftar utseende efter årets alla säsonger, kommer vi nu att mötas av höga hus. Det 

kommer att upplevas som att komma in i ett rum där alla möblerna står i ett hörn, som en mur som 

döljer allt det befintliga. Det blir en obalans i området. 

Om man istället hade fortsatt med småskaligheten och varierat bebyggelsen med de olika storlekar 

som finns i det befintliga Löddesnäs området, bibehålles balansen i området, förvisso på bekostnad 

av att antalet nya bostäder inte kommer att nå upp till 900. 

Min ståndpunkt är att de människor som väljer Bjärred/Borgeby som plats att bo och trivas på, väljer 

utifrån småskaligheten, de öppna naturytorna och avsaknaden av ”kloss in på”- bebyggelse, ”när 

grannen äter kan jag gapa”.  

Så bygg gärna nya bostäder men behåll småskaligheten, färre bostäder på ytan och lägre hus. 
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73. Jag, och många med mig, har ett stort motstånd mot bebyggelse på åkern mellan Bjärred och 

Borgeby. De planerade höga husen innebär att bykaraktären för alltid går förlorad i både Bjärred och 

Borgeby. Det är just denna småskalighet som gör orterna så unika och attraktiva idag. 

Framtida generationer kommer med all sannolikhet att döma de styrande hårt för all den åkermark 

som för alltid ödeläggs om åkern mellan orterna bebyggs. Byggnation på de öppna vidderna runt 

Löddesnäsvägen och en ökad trafik kommer att förstöra värdet som det promenadstråk området är 

idag. 

Med detta sagt vill jag säga att jag är starkt emot projektet Bjärreds vångar, och önskar att 

politikerna i kommunfullmäktige tar sitt ansvar för framtida generationer. Snälla, förstör inte våra 

orter och den värdefulla åkermark som vi så väl behöver i framtiden. 

74. Jag är född på 1980-talet, uppvuxen i Bjärred och återinflyttad tillsammans med man och barn. Vi 

är 4 personer i familjen som inte 40- talister men ändå måna om att inte förändra Bjärreds 

småskalighet med trygga trafikmiljöer där barnen kan röra sig på egen hand och den stora vida och 

om natten stjärnklara himlen. Vi vill varken ha förtätning eller nybyggnation. Vi vill inte ha fler 

flervåningshus på orten. Vi vill att kulturmiljöerna, havet och jordbruksmarken bevaras och inte 

exploateras ytterligare. 

Här råder redan elbrist, vattenbrist, brist på åkermark och brist på miljöer som inte förorenats av 

buller och nattbelysning, så det är inte lämpligt att utöka orten med fler bostadsområden. Orten 

saknar trygghetsupprätthållande funktionerna polis och brandkår vilket också är att beakta när man 

överväger utökning och förtätning. I en miljökonsekvensbeskrivning bör man också beakta de 

förändringar i beteenden och ansvarstagande för närmiljön som uppkommer när anonymitet och 

urbanisering ökar. 

Vi är mycket positiva till att flera områden på orten blivit naturreservat. 

Ville vi bo i lägenhet eller stadsmiljö hade vi flyttat till Lomma eller någon annan kommun istället. 

75. Synpunkter berör framför allt Bjärreds Vångar och bebyggelse på befintlig åkermark. Som tas upp 

i översiktsplanen ska kommuner vara ytterst restriktiva med att bebygga befintlig åkermark. Detta av 

många anledningar, allt från rikets självförsörjningsförmåga i en krissituation till att åtgärden är 

irreversibel. I samrådsredogörelsen och översiktsplanen framförs argumentet att det ändå kan vara 

motiverat att bebygga åkermark om läget är gynnsamt och man bygger effektivt i så mån att man får 

in många boende (eller arbetsplatser) på liten yta. 

Vad jag saknar är en djupare redogörelse för de bakomliggande anledningarna till varför det behöver 

byggas. Huvudanledningen som anges är att invånarantalet bör växa 1,5% per år. Det står inget i 

kommunallagen om att en kommun ska sträva efter befolkningstillväxt. Däremot står det att 

kommunens fokus ska vara de som redan bor i kommunen. Vill Bjärred/Borgebyborna ha 

flervåningshus, varför flyttade de till Bjärred/Borgeby då? 

Argumentet för att invånarantalet ska växa är dels att skapa underlag för service och dels hoppas 

man att de som flyttar in är i arbetsför ålder och arbetande, för att "finansiera" en åldrande 

befolkning. 

Dock redogörs inte för vilken service som avses. Vilken service räknar man med ska tillkomma, som 

inte redan finns? 

Lomma kommun har 20,9% 65år och äldre jämfört med rikets 20,1%, Lomma är alltså väldigt nära 

snittet (källa SCB Sveriges Befolkning 31 december 2020). Lommas invånare har en relativt hög 

inkomst- och pensionsnivå och därmed skattebas. Jag skulle vilja se mer detaljer runt att ett ökat 
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invånarantal verkligen är den bästa lösningen för att finansiera en åldrande befolkning även om det 

innebär att åkermark förstörs för alltid. Skulle en ökad kommunalskatt vara ett alternativ? 

Något som knappt berörs är vilka risker man ser med ett ökat invånarantal. 

Precis som att det finns utmaningar för vissa kommuner med en minskande befolkning, finns det 

(andra) utmaningar med en växande befolkning, t.ex. stora investeringar och skuldsättning. Detta 

beskrivs t.ex. i "Starkare Kommuner-med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" Slutbetänkande av 

Kommunutredningen SOU 2020:8 . Argumenten för att invånarantalet behöver öka, och även hur 

eventuella utmaningar med det ska hanteras behöver fördjupas och redogöras för. 

Jag vill också kommentera målet med en ökad dagbefolkning. Det kommer att lösa sig med en 

åldrande befolkning. Skämt åsido, när fler och fler arbetar delvis hemifrån kommer begreppet 

förvärvsarbetande dagbefolkning bli mindre relevant. Argumentet som anges till varför kommunen 

bör få en ökad dagbefolkning är att fler boende ska arbeta i kommunen vilket kommer att minska 

pendlingen. 

Dagbefolkningen ska ökas genom att skapa fler arbetsplatser i kommunen. Man kan inte styra att det 

är kommuninnevånare som kommer att bli anställda på dessa nya arbetsplatser. Det kan bli pendling 

TILL Lomma Kommun. 

Avslutningsvis vill jag påpeka att marken som pekas ut under namnet Bjärreds vångar ligger i 

Borgeby, och borde då väl kallas Borgeby vångar. 

78. Jag har nu läst översiktsplanen för 2020 och kan inte tänka mig att befolkningen i Bjärred och 

Borgeby har fått vara med vid utformandet av dessa planer. Förtätning är inte ett önskemål jag har 

hört någon ortsbo tala om! 

Själva har vi flyttat till Borgeby just för att det inte var tätbebyggt, en villaidyll borta från storstadens 

stress men med närhet till storstad om så önskas, det är tjusningen med Bjärred/Borgeby. Om man 

vill bo mer tätbebyggt finns det många attraktiva alternativ i regionen, villaidyller finns det väldigt få 

av. 

Jag anser att vi istället bör bebygga de utsedda områdena omkring Borgeby med fler villor och 

grönområden så att fler kan få ta del av villaidyllen och lugnet här ute. Låt Borgeby förbli just en by, 

med låg bebyggelse och mycket öppna ytor och lekplatser. 

Om vi talar rent ekonomiskt skulle fribyggartomter till privatpersoner vara ett fördelaktigt alternativ 

för kommunen. Det finns få tomter tillgängliga och stor efterfrågan i regionen. Det skulle också locka 

invånare som får sina husdrömmar uppfyllda! 

Dessutom ser jag inte befolkningsökningen i Borgeby som ett rimligt mål. Enligt Lomma kommuns 

hemsida bor 1100 av kommunens invånare i Borgeby, Fjelie, Önnerup, Lilla Lomma, Alnarp eller ute 

på den rena landsbygden. En befolkningsökning med 450 invånare i Borgeby är ett väldigt extremt 

mål och skulle förändra bykänslan. 

Vad gäller det andra området i anslutning till Borgeby, Bjärreds vångar anser jag att även här behövs 

det mer låg bebyggelse och då framförallt mot Borgeby hållet så att det blir en naturlig övergång från 

villaområdet in mot Bjärreds centrum. 

83. Jag ämnar här endast lämna synpunkter angående planen av utbyggnad av det område som kallas 

"Bjärreds vångar". 

Jag går och cyklar ofta på Löddesnäsvägen i Bjärred. Då inställer sig alltid en tanke om hur underbart 

det är att denna lilla genuina miljö finns kvar ännu. Vägen är smal, de flesta husen är gamla och 

välbevarade, man färdas fram mellan den fina Domedejla mosse och Plommonskogen. Ett av få 
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skogsområden där våra barn i Bjärred kan få kontakt med naturen , leka och bygga kojor. Dessutom 

ser man ett område med utmärkt odlingsmark där barnen och vi alla kan följa lantbrukarens arbete 

från sådd till skörd. 

Denna mark som dessutom klassas som en av Sveriges bästa jordar! 

Vi kan alla förstå att denna fina miljö försvinner för alltid om man tillåter den enorma utbyggnad av 

området som Lomma kommun aviserat. 

84. I förslaget till ny översiktsplan anges att den idag öppna åkermarken mellan Borgeby och Bjärred 

bebyggs med bostäder. Detta skulle innebära förlust av väsentliga värden för byarna, framför allt 

genom att den historiskt viktiga obebyggda korridoren mellan Borgeby och Bjärred helt elimineras 

och orternas identitet och karaktär skadas. 

En namninsamling är ju vad den är men på bara 24 timmar valde 129 invånare att uttrycka sitt 

missnöje för förslaget till översiktsplanen. Kommunens ställningstagande har genom åren varit att 

bevara gröna korridorer men nu antas en annan inriktning där man går från by till stadskänsla. 

Kommunen har även en nyckelroll i att hitta strategier och åtgärder som bevarar en ändlig resurs 

som jordbruksmarker och ängar för framtiden. Och när kommunen planerar att bygga på åkermark 

ska det finnas en motivering till att det är ett väsentligt samhällsintresse. Exploatering är en process 

som vi aldrig kan ta tillbaka. 

Vi hoppas nu att kommunstyrelsen besvarar medborgarnas kommentarer/frågor i namninsamlingen 

om hur denna utbyggnad är försvarbar. 

https://www.skrivunder.com/nej_till_bebyggelsen_bjarreds_vangar 

85. Med tanke på den ökande medvetenheten om att bevara jordbruksmark bl.a. för att samhället är 

sårbart vad gäller livsmedelsförsörjning (vi är extremt exportberoende idag, stannar 

containerskeppen upp tar importerade livsmedel slut inom några veckor) bör Lomma kommun 

avhålla sig från att bygga på högklassig jordbruksmark. Även om den på Bjärreds Vångar kanske inte 

är 10+ jord (utan "bara 8 eller 9) så är den tillräckligt bra (enligt Hushållningssällskates odlingsexpert) 

för att odla på. 

Tankarna om flytta ut biblioteket till ytterkanten - långt från centrum är fortfarande en katastrofalt 

dålig idé. Varför vill ni flytta denna viktiga sociala knutpunkt och serviceenhet (bibblan) till utkanten 

av byn, långt ifrån centrum där man kan passa på att uträtta ärenden på ICA, apoteket, 

paketutlämningen? Vill ni att man skall börja köra bil mellan bibblan i norra Bjärred och sitt 

hem/Bjärreds C? Hur rimmar det med den bilfria visionen? 

Om biblioteket flyttas från sin nuvarande plats vid Bjärehovsskolan tycker jag tomten intill centrum - 

den som nu används för uppställning av byggbodar är en mycket lämpligare plats. Då behålls den 

gyllene fyrkanten (bibliotek - paketuthämtning - apotek - matinköp). 

Handel i centrum. Här vill jag citera en inkommen synpunkt i nuvarande samrådsredogörelse: "Alla 

Sveriges handelsföreningar vittnar om den stora affärsdöden i städer och småorter. Aldrig förr har så 

många detaljhandlare försvunnit på så kort tid. Men ändå fortsätter ni hävda att det inte gäller 

Bjärred? Den övriga servicen som utbyggnad av läkare-, tandläkarmottagningarna och apotek, har 

kommunen ingen som helst påverkan på. Bankerna har sedan länge lämnat. Vilken service är det som 

skall öka? Det undrar jag också. Vilken service är det som långsiktigt skall öka? 

Det finns parkeringar runt om på Löddesnäs man kan bygga villor/hus på. Man kan bygga längs 

Löddesnäsvägen MEN att bygga 900 nya bostäder på "åkern" är inte den utveckling många i Bjärred 

vill se. Det var inte därför vi flyttade hit. Vill man ha "stadskänsla" finns det många sådana i närheten. 
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Varför förstöra det unikt småskaliga med Bjärred? Bara för att det är 2021 och utveckling är mantrat - 

för vem undrar jag? Tjänstemän, politiker som aldrig bott ngn annanstans än i Bjärred i hela sitt liv. 

För "återvändare" som tycker att det "aldrig" händer något i Bjärred. För dem som är 5 eller 6:e 

generationen Bjärredsbor. MEN alla vi som aktivt valt att flytta till en liten tätord (ofta från en stad) 

för att slippa höga hus och tät bebyggelse? Vi är många som flyttat hit av den anledningen, räknas 

inte vi? 

86. När Bjärreds Vångar nu skall bebyggas med flerfamiljshus har vi i vår familj en stark oro över hur 

detta kommer att påverka oss i framtiden. Inte bara när området inhyser 900 nya bostäder, utan 

också hur det under många år kommer påverka oss med buller från tunga fordon och byggandet av 

bostäderna. 

1. Jordbruksmarken 

Att bebygga högklassig jordbruksmark är ett alarmerande stort problem. Inte bara i Bjärred och 

Lomma Kommun utan i Sverige i stort. Självförsörjandegraden är låg och varje hektar mark som 

lägges under betong är ett misslyckande. Det är många med oss som har belyst just detta, men ingen 

politiker verkar ta till sig av denna kritik. Har man tagit in oberoende experter på området som har 

fått tycka till om just detta? Eller är det bara så att man tvunget vill bygga ihop byarna och då tar man 

den yta som finns tillgänglig, jordbruksmark eller ej? Den Goda Jorden är exempel på organisation 

som arbetar aktivt för att just bevara åkermarken. Vad har de att säga i denna fråga? LRF? 

2. Utökad service 

I Bjärred finns två matvarubutiker, flertalet blomsteraffärer och pizzerior, två vårdcentraler, bibliotek 

och en mängd annan service. Allt man behöver finns på gångavstånd, eller inom en mils avstånd. Vill 

man strosa i butiker har vi såväl Lund som Malmö inom räckhåll. Vi flyttade till Bjärred för just detta. 

Lugn. Trygghet. Att inte behöva oroa oss för hårt trafikerade vägar i stan när barnen cyklar till 

kompisar eller till aktiviteter. Nu skall detta byggas bort. Samhället skall växa med nästan 25%. 

Kommer till exempel skolor, förskolor och vägnät anpassas för detta? Byggs nya Bjärehovskolan så 

stor så att den kommer att ha kapacitet för alla dessa nya invånare? Hamnstråket i Lomma är en 

naturlig plats för promenad och umgänge. Bjärreds centrum har inte den dragkraften, med tanke på 

dess placering. Att bygga flertalet kommersiella lokaler här känns ogenomtänkt. Kommer det bli ett 

centrum där lokaler gapar tomma? Bjärreds centrum kommer aldrig kunna erbjuda "allt" såsom 

närliggande köpcentrum eller gågatorna i Lund och Malmö. Vem skall handla i Bjärred centrum, när 

det handlar om annat än dagligvaruhandeln? När restriktionerna släpper och vi nu är åter på 

kontoret finns inte heller samma behov av lunch och annan service under dagtid. 

3. Buller 

Enligt uppgift skall det ha gjorts bullermätningar på Löddesnäsvägen. Vi vill se att en bullermätning 

även görs på Västkustvägen. Vi som bor på Nordmannavägen och Leifs väg kommer att drabbas hårt 

av buller under hela byggtiden och därefter av den ökade trafiken längs Västkustvägen. Redan nu är 

boende i närheten av nya busshållplatsen påverkade på ett negativt 

 sätt. Med en så stor ökning av befolkningen spekulerar vi kring att busstrafiken också kommer att 

öka, vilket kommer påverka oss ännu mer. Kommer det att byggas ett bullerplank längs med 

Västkustvägen och dungen (parallellt med cykelvägen)? 

4. Vem vill detta? 

Det är intressant att det hävdas att detta är vad invånarna i Bjärred vill. Vem vill detta? Alla våra 

grannar, alla våra vänner och andra bekanta är negativa till att utbyggnaden görs i denna takt, i 

denna omfattning och i denna typ av bebyggelse. Om politikerna i Lomma Kommun är så säkra på sin 
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sak borde det göras en folkomröstning. Det påverkar oss! Inte politiker som inte är hemmahörande i 

Bjärred. 

88. Jag är uppvuxen i Bjärred och har nu återvänt, flyttat från stan med min familj, för att bo i en lugn 

och trygg by omgiven av natur. Inte en by där vi förstör åkermark med syfte att förvandla vår by till 

en småstad. Vi kommer dessutom behöva leva med buller och störningar från bygget, under många 

år framöver, för oss personligen blir det under hela våra barns uppväxt. Alla boende som jag talat 

med känner samma sak, att värna om det vi har, både vad gäller naturen samt byns karaktär och 

storlek. Dessutom får Bjärred och Borgeby inte fortsätta vara fristående byar. Om planen blir 

verklighet kommer det som många av invånarna värdesätter med orten att förstöras. Hur många av 

Bjärreds invånare önskar egentligen detta idag? 

Kommun har redan expanderat avsevärt med utbyggnaden i Lomma, som skedde på bättre lämpad 

mark. Den planerade bebyggelsen på Bjärreds Vångar är en procentuellt sett alldeles för stor 

befolkningsökning för byn. Husen som byggs bör också vara max två våningar, anser jag, för att passa 

in i befintlig bebyggelse. Om detta bygge trots allt blir verklighet så ska man bevara alla uppvuxna 

träd inom och runtom det tänkta området. Precis som den gröna och lummiga södra infarten till 

Bjärred, ska vi vara bevara och vara rädda om all växtlighet vi har kvar vid norra infarten. De 

ekosystemtjänster som det berörda området tillhandahåller ska vi verkligen värdesätta. Det gäller 

såväl reglerande, stödjande som kulturella. 

Utöver det känns tanken att förvandla Bjärred till en småstad med större affärsutbud inte realistiskt. 

Bjärreds närhet till både Nova och Center Syd samt Lund och Malmö, gör att behovet saknas. 

 

Kommentarer:  

Utvecklingen av våra städer, byar och landskap är en ständigt pågående process där förändring och 

ändrad inriktning sker efterhand allteftersom samhället och kunskapsläget förändras. Lomma 

kommun har valt att planera för nya bostäder i Bjärred och Borgeby av flera olika orsaker. 

Framförallt beror det på Bjärreds fina kvaliteter där havet och naturområden spelar en viktig roll, 

men också för att utveckla orten och skapa ett större serviceunderlag.  Det beror också på hur 

kommunen ser ut geografiskt, smal i söder och bred i norr och därmed finns mer möjligheter i den 

norra kommundelen för nya bostadsområden. Bjärred klarar också framtidens klimatutmaningar 

bättre än Lomma, eftersom orten är högre beläget över havet.  

Lomma kommun har idag en något annorlunda befolkningsstruktur än länet och riket som helhet. Det 

är framför allt barngrupperna 0–14 år och deras föräldrar, som är överrepresenterade och gruppen 

unga vuxna 20–29 år som är underrepresenterad. Detta är i viss mån en effekt av bostadsbeståndets 

sammansättning inom kommunen. Den inriktningen på bostadsbyggandet och utvecklingen av det 

befintliga bostadsbeståndet i kommunen leder till att befolkningen ökar.  

 

Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar för invånarna, vilket innebär att kommunen ska 

planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 

åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Arbetet ska särskilt grundas på en analys 

av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper 

och marknadsförutsättningar.  I arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen under 

2020–21 landade analysen i att ett tillskott om 150 nya bostäder per år ger goda möjligheter att 

förse kommunens invånare med lämpliga bostäder. Detta för att ha en jämn befolkningstillväxt i en 

takt där den offentliga servicen följer med i befolkningsökningen. 
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Den äldsta delen av kommunens befolkning, äldre än 85 år förväntas i det närmaste fördubblas under 

perioden 2021–2030. För att kunna försörja det ökande vård- och omsorgsbehov som den stora 

kullen av blivande äldre-äldre medför framöver, behöver kommunen jämna ut 

befolkningsfördelningen med en ökande andel arbetande befolkning. Det är också av stor vikt att 

tillskapa lämpliga bostäder för gruppen äldre som underlättar för dem att bo kvar inom kommunen. 

De flesta äldre efterfrågar trygghet, närhet till service och ett boende som är tillgängligt. Många 

önskar också bo kvar i den del av kommunen där de bor. I Bjärred finns idag en liten andel av den typ 

av bostäder som efterfrågas av bland annat äldre. En del av bostäderna i Bjärreds vångar föreslås 

därför uppföras som flerbostadshus för att skapa lämpliga bostäder för till exempel äldre, på platser 

inom området där detta bedöms fungera. Merparten av bebyggelsen i tävlingsförslaget Bjärreds 

vångar består dock av radhus/parhus i lägre skala.  

För att behålla Lommas attraktionskraft och starka kvaliteter som boendekommun behöver skydd och 

utveckling av natur- och grönområden vara högt prioriterat. Bjärreds vångar kommer att avgränsas 

av befintlig natur i flera riktningar och ny natur/park föreslås tillkomma i tävlingsförslaget. Sedan 

arkitekttävlingen har det funnits en ambition om att Bjärreds vångar ska tillföra värden till hela 

Bjärred genom att skapa nya rekreationsstråk och platser som man som kommuninvånare vill 

använda och besöka.  

Vad avser ianspråktagande av jordbruksmark så är samhällsplaneringen en komplex process där det 

ofta finns flera olika anspråk på samma mark och dessa behöver ofta vägas mot varandra. Lomma 

kommun anser att ianspråktagande av jordbruksmark ska undvikas så långt som möjligt, men ser 

ändå att det finns strategiska platser där det kan vara motiverat att ianspråkta jordbruksmark om 

detta görs på ett effektivt sätt. På ortsnivå är Bjärreds vångar centralt beläget i förhållande till 

befintlig service, vilket innebär att det kan vara motiverat att bebygga området under förutsättning 

att det kan bebyggas på ett för orten effektivt sätt, det vill säga med en någon tätare struktur än 

villastrukturen. Med en något tätare struktur menas i aktuellt område i huvudsak radhusskala med 

inslag av flerbostadshus. I miljökonsekvensbeskrivningen finns beskrivning och bedömningar av de 

olika områdena i översiktsplanen.  

Mycket av språkbruket kring samhällsbyggnad är utvecklat i stadsskalan och medför att många av de 

ord som används om bebyggelse kan upplevas främmande och storskaliga i den mindre ortens 

kontext. Tidiga skrivningar om småstad har tagits bort från planhandlingen då det bedömts finnas ett 

alltför stort tolkningsutrymme inom termen vilket kommunen bedömer medfört otydlighet kring vad 

som föreslås. Kommunen är väl medveten om befintliga kvaliteter i Bjärred och Borgeby i form av 

grönska, bymiljö, lummighet, småskalighet, utblickar och landsbygd och har inte för avsikt att 

förändra den övergripande karaktären av orterna, utan framförallt skapa fler kvaliteter för invånarna 

och erbjuda de bostäder som saknas för bostadsförsörjningen. 

Den slutliga utformningen av de olika utbyggnadsområdena är ännu inte fastställd utan kommer att 

hanteras i den vidare processen med detaljplaner. I den processen kommer frågor gällande bland 

annat anpassning till befintliga miljöer, bebyggda och gröna, att detaljstuderas och även 

kompensation, insyn, buller, trafikfrågor med bland annat gång- och cykelvägar samt angöring och 

parkering att hanteras. Detta görs enligt en väl definierad lagstyrd process med syfte att säkra insyn 

för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget. I 

detaljplaneprocessen görs avvägningar mot olika intressen. Lomma kommun tackar för synpunkterna 

och ser fram emot fortsatt dialog i frågan.  
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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/Flädie. 
•	 Vi växer stadigt och balanserat relativt omgivande städer och tätorter. När vi växer 

utvecklar vi våra tätorter med utgångspunkt i befintliga värden och karaktärer.
•	 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.

•	 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. 

•	 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. 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. 

•	 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.

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.

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 
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Plankartan (från Översiktsplan för Lomma kommun 2020) visar planförslaget.
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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. 

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 
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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. 

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

Kommunen har pekat 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 
kuststräcka i hela kommunen som inte kan skyddas med allmänna medel.

- Dessutom strandskyddets område i kommunen
- Dessutom områden som understiger tre meter över havet.

I zonen som omfattas av respekt kustzon ska ingen ny bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion 
tillkomma. Bostadsbebyggelse får inte heller omvandlas från annan bebyggelse. 

Kommunen har vidare för riksintresset identifierat värdekärnor och hur dessa ska säkerställas.

Riksintresse Kulturmiljö -Alnarp (M 77)

För att Riksintresset Alnarp (M 77). ej ska påverkas negativt av den i planförslaget föreslagna 
exploateringen, har kommunen tillsammans med KULTUREN i Lund arbetat fram krav och riktlinjer för 
den föreslagna exploateringen.
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Kartan (från Översiktsplan för Lomma kommun 2020) visar fördelningen av riksintressen inom kommunen..
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Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

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 har bildats i enlighet med ÖP2010, kapitlet berättar även om 
införandet av statliga havsplaner.

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. 

Bebyggelse 

•	 Nya bebyggelseområden får enbart tillkomma på mark som ligger på lägst 3 meters höjd över 
havet.

•	 Ny bebyggelse får ej tillkomma inom 50 meter från platser med ras- och skredrisk.
•	 Ny bebyggelse får enbart tillkomma på platser där skydd mot klimat-förändringens effekter 

de närmsta 100 åren säkerställts.
•	 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.
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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.

Dagvatten- och flödeshantering

Kommunen samarbetar i en tvärkommunal dagvattengrupp i Höje å vattenråd kring de frågor som rör 
utsläppsmängd av vatten till Höje å. Såväl åtgärder som syftar till att reducera de mängder som släpps 
ut idag, som åtgärder för att fördröja vattnet i å-fåran behandlas.

Lomma kommun är också på tröskeln till att anta en dagvattenpolicy där ett regelverk för lämpliga 
arbetssätt antas. Lokal fördröjning av dagvatten måste öka även inom redan exploaterade områden. 
Det är av absolut nödvändighet att all fördröjning av vatten sker så högt upp i vattensystemen och så 
nära vattnets ursprung som möjligt i alla system. 
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Antagande – 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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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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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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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 
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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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Fridzon
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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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Primära infill-lägen, prioritet 1 för utveckling av verksamheten

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

B
e
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n
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e
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iv

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.
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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.



29

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

B
e

fi
n

tl
ig

a
 m

il
jö

p
ro

b
le

m

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.



33

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

M
e

to
d

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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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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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.

!

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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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
Under år 2020-2021 tog kommunen fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Resultatet av 
denna visade att kommunen behövde ett tillskott på cirka 150 nya bostäder per år. De äldsta 
kommuninnevånarna förväntas att fördubblas under planperioden, och det är därför av stor vikt att 
tillskapa lämpliga bostäder för denna grupp. I Bjärred finns idag få bostäder som lämpar sig för denna 
grupp, vilket gör att efterfrågan är stor. Då kommunen eftersträvar en ökad dagbefolkning, ligger 
även utbyggnaden i linje med denna målsättning. Föreliggande utbyggnadsområde bedöms medföra 
positiva konsekvenser för befolkningen.

Utbyggnaden i 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. Detta säkerställs i översiktsplanen genom ställningstagandet att vid all nyetablering 
närmare transportvägar för farligt gods än avstånden i RIKTSAM ska en särskild riskutredning utföras 
och nödvändiga åtgärder vidtas. 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 
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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.

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. 
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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.

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 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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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 
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
Bjärreds Vångar omfattas av ett större kustområde som utgör riksintresse för geografiska 
bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. Riksintresset syftar bland annat till att bevara öppna 
landskapsavsnitten 

i kustlandskapet mellan bebyggelseområden. Värdefulla öppna landskapsavsnitt inom 
riksintresseområdet har i översiktsplanen skyddats genom utpekandet av respekt Kustzon samt 
respekt Landsbygd. Vad avser det aktuella landskapsavsnittet så är Bjärred och Borgeby sammanbyggt 
redan idag, med bebyggelsen kring Löddesnäsvägen och Rutsborgsskolan med Domedejla mosse 
som bildar fond. Siktlinjerna på platsen är därför begränsade och ur landskapsperspektiv bedöms 
det aktuella landskapsavsnittet ha ett relativt ringa värde för det samlade värdena i riksintresset. 
Utbyggnadsområdet Bjärreds vångar bedöms inte påverka riksintresset i nämnvärd omfattning och 
bedöms inte medföra risk för någon påtaglig skada på de samlade värde inom kustlandskapet.

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 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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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.

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.

Lomma kommun avser att göra en landskapsanalys i detaljplaneskedet, med syfte att bevara 
väsentliga landskapselement och huvudstrukturer för att landskapets historia fortsatt ska vara 
avläsbart.
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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.

ÖVRIGT 

För utbyggnadsområdet Bjärreds Vångar, har inte länsstyrelsen i Skåne län tillstyrkt 
översiktsplaneförslagets alla delar. Detta innebär att vissa frågor kvarstår till kommande prövningar. 
Se vidare i Länsstyrelsens 
granskningsyttrande.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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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.*

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 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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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.

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.
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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. Detta 
säkerställs i översiktsplanen genom ställningstagandet att vid all nyetablering närmare transportvägar 
för farligt gods än avstånden i RIKTSAM ska en särskild riskutredning utföras och nödvändiga åtgärder 
vidtas.

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.

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 
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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.

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.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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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 
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 

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

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.

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.

ÖVRIGT 

För utbyggnadsområdet Borgeby, har inte länsstyrelsen i Skåne län tillstyrkt översiktsplaneförslagets 
alla delar. Detta innebär att vissa frågor kvarstår till kommande prövningar. Se vidare i Länsstyrelsens 
granskningsyttrande.
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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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Antagande – 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. Detta är dock ett 
kommunalt ställningstagande som det inte finns något beslut om hos Trafikverket.

På Malmövägen går tunga transporter. Även om vägen inte är utpekad som farligtgodsled förutsätts 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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att det ändå kan förekomma en del transporter med farligt gods. Risk kan finnas att de norra delarna 
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. Detta säkerställs i översiktsplanen genom ställningstagandet att vid 
all nyetablering närmare transportvägar för farligt gods än avstånden i RIKTSAM ska en särskild 
riskutredning utföras och nödvändiga åtgärder vidtas. 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. 
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Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

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

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 framtagande 
bedöms föreslagen utveckling av Alnarpsområdet vara möjlig att förena 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.

ÖVRIGT 

För utbyggnadsområdet i Alnarp, har inte länsstyrelsen i Skåne län tillstyrkt översiktsplaneförslagets 
alla delar. Detta innebär att vissa frågor kvarstår till kommande prövningar. Se vidare i Länsstyrelsens 
granskningsyttrande.

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

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

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

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

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

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

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

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 ”Hänskjutning till framtida bedömning”. 

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. 

Höje å är i princip ensam mottagare för Staffanstorps och Lunds kommuners dag- och 

renade spillvatten. Ån ligger dessutom i ett flackt landskap och har historiskt rätats och 
fysiskt förändrats för att avvattna det bördiga jordbrukslandskapet. Detta gör att vid höga 
nederbördsmängder kan ån på kort tid få mycket höga flöden. Kävlingeån (Lödde å) är Skånes 
näst största vattendrag, utgör ingen större risk i kommunen, men på sikt bedöms ådalen att bli 
påverkad av den permanenta havsnivåhöjningen. Lommabukten och Öresund är kustvatten med 
speciella förutsättningar. En stor del av Östersjöns vatten passerar här, och vid vissa väderlekar kan 
havsvattennivån stiga mycket snabbt. Havets nivå ger även en dämningseffekt uppströms i åarna. En 
skyddsvall mot havets påverkan avseende översvämning föreslås byggas längs Höje å. Söderut anger 
översiktsplanen ett reservat för att kunna utveckla befintlig skyddsvall. I Borgeby reserveras mark för 
ett skyddsområde runt avloppsreningsverket.

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.
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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 
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.
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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 
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 ny skyddsvall, förhindrar översvämning av markytor från havet. Reserverad mark för ett 
skyddsområde runt avloppsreningsverket möjliggör åtgärder för att motverka negativ påverkan på 
avloppsreningsverket. 

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.
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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 
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 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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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.

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 vid Höje å, 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 
våra tätorter med utgångspunkt i befintlig 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 folkliv, 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.

•	 Vi skapar skyddsvall, samarbetar för att fördröja vatten uppströms och utvecklar ett system av 
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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 bedriva ett tvärsektoriellt utvecklingsarbete kring livsmiljö, attraktivitet, 

besöksnäring, varumärke och kommunikation.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbara städer samt samhällen samt Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur. 

•	 Kommunen ska ha fokus på att attrahera människor och få dem att mötas genom att utveckla 
kommunens sociala och urbana kapital.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Jämställdhet, 
Minskad ojämlikhet samt Fredliga och inkluderande samhällen

•	 Kommunen ska verka för ett samhälle där det är högt i tak, tryggt och inkluderande.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Jämställdhet, 
Minskad ojämlikhet samt Fredliga och inkluderande samhällen.

•	 Platser och stråk ska gestaltas så att de är tillgängliga för alla och bidrar till ett mer jämställt 
och jämlikt samhälle.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Jämställdhet, 
Minskad ojämlikhet samt Fredliga och inkluderande samhällen.

•	 Barn och ungdomars perspektiv ska bevakas genom hela planprocessen genom en utarbetad 
arbetsprocess.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Jämställdhet, 
Minskad ojämlikhet samt God utbildning.

•	 I arbetet med medborgardialoger ska kommunen sträva efter att aktivt nå alla samhällets 
grupper, samt medvetet arbeta för en jämn könsfördelning bland deltagande.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Jämställdhet, 
samt Minskad ojämlikhet.
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•	 Kommunen ska utveckla de större tätorternas identitet, stärka befintliga stråk och utveckla 
viktiga platser för att skapa bättre förutsättningar för folkliv.

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

•	 Kommunen ska verka för att 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.  

•	 Våra gemensamma rum ska vara utformade efter den oskyddade trafikantens villkor och skala.

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.

•	 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.  

•	 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.  

•	 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.

Lokalisering av ny bebyggelse
•	 Nya byggnader och ny 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 Ett rikt 
odlingslandskap, Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikare växt- och djurliv samt 
hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen, och Ekosystem och biologisk mångfald.

•	 Nya byggnader får ej tillkomma inom 50 meter från platser med ras- och skredrisk.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Hållbara städer 
och samhällen och Bekämpa klimatförändringarna samt medverkar till uppfyllelse av miljömålet God 
bebyggd miljö.

•	 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.  
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•	 Nya byggnader får enbart tillkomma på platser där skydd mot klimatförändringens effekter de 
närmsta 100 åren säkerställts.

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

•	 Nya byggnader 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 inga nya bostadsbyggnader 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. 

•	 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.

•	 Ny bebyggelse ska lokaliseras på ett sådant sätt att verksamheten i värmeverket Återbruket 
inte påverkas.

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

•	 Kommunen ska aktivt verka för att utsläppen till vatten av övergödande ämnen eller andra 
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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 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 minst 10 procent av tillkommande bostäder upplåts med 
hyresrätt.

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

•	 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.
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•	 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 utanför detaljplanelagt område 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.   

•	 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 landsbygd
•	 Exploatering av jordbruksmark ska undvikas, större exploatering utanför förtätningsgräns 

(se karta Område för prövning av förtätning) får enbart ske inom i 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. 
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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. 

•	 Nya bostäder 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.   

Riksintressen
•	 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. 
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Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

•	 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 högexploaterad kust ska beaktas i samband med utbyggnad av kommunens 
tätorter. Inga nya bostadsbyggnader eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga 
skyddsanläggningar får tillkomma inom område för respekt kustzon. Nya byggnader och 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.

•	 Riksintresse för väg säkerställs genom att förändrad markanvändning i riksintressets närhet 
kommer att genomföras med hänsyn till vägens funktionalitet, buller, vibrationer, säkerhet 
med mera. Några åtgärder som påtagligt försvårar för vägen att fylla sin funktion föreslås ej.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen. Medverkar 
även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för buller.

•	 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. 

•	 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.



113

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

P
la

n
fö

rs
la

g
 o

ch
 d

e
ss

 k
o

n
se

kv
e

n
se

r

•	 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

•	 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.
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Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

•	 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. 

•	 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 samt 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. 
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•	 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. 

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

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.  

•	 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.
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•	 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. 

•	 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.  

•	 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.
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Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

•	 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. 

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.  
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•	 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. 

•	 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.  

•	 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.



120

P
la

n
fö

rsla
g

 o
ch

 d
e

ss ko
n

se
kve

n
se

r

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

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.

Be
fo

lk
ni

ng
 o

ch
 m

än
ni

sk
or

s 
hä

lsa

Dj
ur

- e
lle

r v
äx

ta
rt

er
 so

m
 ä

r 
sk

yd
da

de
 e

nl
ig

t 8
 k

ap
. o

ch
 

bi
ol

og
isk

 m
ån

gf
al

d 
i ö

vr
ig

t

M
ar

k,
 jo

rd
, v

att
en

, l
uft

 o
ch

 
kl

im
at

La
nd

sk
ap

 b
eb

yg
ge

lse
 o

ch
 

ku
ltu

rm
ilj

ö*
*

Hu
sh

ål
ln

in
ge

n 
m

ed
 m

ar
k,

 
va

tte
n 

oc
h 

de
n 

fy
sis

ka
 

m
ilj

ön
 i 

öv
rig

t

An
na

n 
hu

sh
ål

ln
in

g 
m

ed
 

m
at

er
ia

l, 
rå

va
ro

r o
ch

 
en

er
gi

 sa
m

t a
nd

ra
 d

el
ar

 a
v 

m
ilj

ön

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 3 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 bedömas.
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Antagande – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

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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Antagande – 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 
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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. De riksintresseområden som särskilt bedöms beröras av översiktsplanen är 
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. 

I kommunen är Lommabuktens norra del klassad som riksintresse för yrkesfisket. Lommabuktens 
grunda vatten med ålgräsängar är viktiga uppväxtplatser för flera fiskarter, bland annat torsk. I 
förlängningen innebär det att Lommabukten försörjer en stor del av Öresund och möjligtvis även 
andra vatten med vuxen torsk och annan matfisk. Del av Lommabukten är utpekat av Fiskeriverket 
2006 (FINFO 2006:1) i egenskap av viktigt rekryteringsområde för ål och flatfisk. Riksintresset ingår 
i kommunens havsplanering som hänsynsområde där ingen exploatering eller fysisk påverkan 
på bottenmiljöerna får ske och där två nya kommunala marina naturreservat (Flädierev och 
Strandhusens revlar) bildats bland annat med syfte att säkerställa ålgräsängarnas fortsatta funktion. 
Översiktsplanen bedöms säkerställa värdena i riksintresset, och medföra positiva konsekvenser. 

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 
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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 översiktsplanen 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 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 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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Kommunfullmäktige 
2022-03-03 
 

Ärende 

8 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 9 av 21 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-02-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 15 KS KF/2021:360 

Strategiskt förvärv och avyttring av mark i Bjärreds vångar, Borgeby och Lomma 
centrum (Bjärred 9:5, Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24, 15:108 och Lomma 33:49) 
samt markreservation i Bjärreds vångar 

Ärendebeskrivning 
Ett strategiskt markinnehav är en viktig resurs för att bland annat säkerställa att kommunen 
utvecklas i rätt takt och i enlighet med översiktsplanen. Markberedskap på strategiska platser ger 
kommunen möjlighet att på ett bättre sätt styra utvecklingen och lokalisera olika användningar och 
verksamheter till deras mest optimala lägen. 

Mark- och exploateringsenheten redogör i skrivelse 2022-01-26 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09, § 31. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 § 31 
- Skrivelse 2022-01-26 från planeringsavdelningen 
- Förslag till ”Avtal om marköverlåtelser” mellan Lomma kommun och JM AB avseende 

fastigheterna Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24, 15:108, Lomma 33:49 och Bjärred 9:5 
- Förslag till avtal om ”Markreservation” mellan Lomma kommun och JM AB avseende del av 

Bjärreds vångar 
- Skrivelse 2022-01-13 från mark- och exploateringsenheten om Förutsättningar avseende 

mark i Bjärreds vångar (Bjärred 9:5), Borgeby (Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24 och 
15:108) och Lomma centrum (Lomma 33:49) 

- Värdeutlåtande byggrätter/råmark – Inom fastigheterna Lomma 33:49, Borgeby 15:20, 
15:21, 15:108, del av 15:23 & 15:24, Bjärred 9:5, Lomma kommun, Forum Fastighetsekonomi 
(2021-12-21) på uppdrag av Lomma kommun 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till 

”Avtal om marköverlåtelser” mellan Lomma kommun och JM AB avseende fastigheterna 
Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24, 15:108, Bjärred 9:5 och Lomma 33:49. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till 
”Markreservation” till JM AB avseende Bjärreds vångar. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna ovan nämnda avtal. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 10 av 21 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-02-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet Markförvaltning avsätts en totalutgift på 26 mnkr i ett nytt investeringsprojekt 
”Strategiskt markförvärv Bjärred 9:5, Bjärreds Vångar”. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringen på 26 mnkr i 
fastigheten Bjärred 9:5 finansieras likvidmässigt av försäljningsinkomster från fastigheterna 
Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24, 15:108 samt Lomma 33:49 då dessa sammantaget 
uppgår till 38 mnkr. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgeten för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Markförvaltning utökas avseende internränta 
(kostnad helår 260 tkr) och finansförvaltningens budget justeras med motsvarande 
internränteintäkt. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-01-26 
 KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT 
 

Sida 1 av 3 
 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Mark- och exploateringsenheten 

Vår referens: Helena Sääf 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: helena.saaf@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:360 

Förslag till strategiskt köp och försäljning av mark i Bjärreds vångar, Borgeby och 
Lomma centrum (Bjärred 9:5, Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24, 15:108 och 
Lomma 33:49) samt markreservation i Bjärreds vångar 

Förslag till beslut:  
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till ”Avtal om marköverlåtelser” 

mellan Lomma kommun och JM AB avseende fastigheterna Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24, 
15:108, Bjärred 9:5 och Lomma 33:49. 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till ”Markreservation” till JM AB 
avseende Bjärreds vångar. 

- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att underteckna ovan nämnda 
avtal. 

- Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Markförvaltning avsätts en totalutgift på 26 mnkr 
i ett nytt investeringsprojekt ”Strategiskt markförvärv Bjärred 9:5, Bjärreds Vångar”. 

- Investeringen på 26 mnkr i fastigheten Bjärred 9:5 finansieras likvidmässigt av 
försäljningsinkomster från fastigheterna Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24, 15:108 samt Lomma 
33:49 då dessa sammantaget uppgår till 38 mnkr.  

- Budgeten för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Markförvaltning utökas avseende 
internränta (kostnad helår 260 tkr) och finansförvaltningens budget justeras med motsvarande 
internränteintäkt. 

 

Ärendebeskrivning 
Ett strategiskt markinnehav är en viktig resurs för att bland annat säkerställa att kommunen 
utvecklas i rätt takt och i enlighet med översiktsplanen. Markberedskap på strategiska platser ger 
kommunen möjlighet att på ett bättre sätt styra utvecklingen och lokalisera olika användningar och 
verksamheter till deras mest optimala lägen.  
 
För att anpassa kommunens strategiska markinnehav till de platser där det bedöms medföra störst 
nytta i den kommande samhällsutvecklingen föreslås ”Avtal om marköverlåtelser” med JM AB, se 
Bilaga 1.  
 
Marköverlåtelserna innebär att kommunen förvärvar mark av JM i Bjärreds vångar (fastigheten 
Bjärred 9:5, omfattande ca 22 100 kvm) för en köpeskilling om 26 mnkr och i övrigt enligt de 
förutsättningar och villkor som framgår av överlåtelseavtalet.  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-01-26 
 KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT 
 

Sida 2 av 3 
 

Kommunen överlåter till JM mark i Borgeby (fastigheterna Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24 och 
15:108, omfattande sammanlagt ca 24 700 kvm) för en köpeskilling om 20 mnkr samt ett område 
detaljplanelagd mark i Lomma centrum (fastigheten Lomma 33:49, omfattande 1 574 kvm) för en 
köpeskilling om 18 mnkr. De västra delarna av Borgeby 15:23 och 15:24 som utgörs av befintlig 
cykelväg och grönyta (ca 1 800 kvm) ska genom fastighetsreglering överföras till intilliggande 
kommunägd fastighet och därigenom återgå till kommunal ägo. Villkoren för fastighetsregleringen 
anges i överlåtelseavtalet. 
 
JM föreslås även medges en markreservation avseende en framtida byggrätt i Bjärreds vångar, se 
Bilaga 2.  
 
För ytterligare information gällande nu kända förutsättningar för de överlåtna fastigheterna, se 
Bilaga 3.  
 
Extern värdering av berörda fastigheter har utförts, se Bilaga 4. 
 
Marköverlåtelserna innebär vid försäljningstillfället en nettointäkt för kommunen på 12 mnkr.  
 
Omfattningen av de framtida exploateringarna inom fastigheterna i Bjärred och Borgeby kommer att 
prövas i samband med framtagande av detaljplaner för dessa respektive områden. I den fortsatta 
planeringsprocessen behöver bl.a. de arkeologiska förutsättningarna samt hur befintliga gröna 
värden kan hanteras och integreras i tillkommande bebyggelsestruktur utredas vidare. Uppförande 
av bebyggelse i Borgeby och Bjärreds vångar kräver att detaljplaner som möjliggör önskad 
bebyggelse antas och vinner laga kraft. Planrisken avseende dessa fastigheter står respektive 
förvärvare för.  
 

Bakgrund/Analys 
 
Fastigheten Bjärred 9:5 i Bjärreds vångar 
Bjärreds vångar utpekas i förslag till översiktsplan 2020 som utbyggnadsområde bostäder och 
omvandlingskompensation. Bjärreds vångar är med avseende på den fortsatta utvecklingen av den 
norra kommundelen, ett mycket centralt beläget utbyggnadsområde och en lämplig plats att 
inrymma kommunal service. Bjärreds vångar utgör under den aktuella planperioden (2020-2030) det 
viktigaste större utbyggnadsprojektet i kommunen och planeras att leverera en stor del av det 
beslutade målet om en befolkningsökning på 1,5 % per år i Lomma kommun. Området ska innehålla 
en blandad bebyggelse med bostäder och verksamheter och bedöms kunna bebyggas med större 
täthet och lite högre skala än befintligt kringliggande samhälle. Området kommer att ha en stark 
koppling till den nya stationen för persontrafik i Flädie med trafikstart 2026. Bjärreds vångar planeras 
att detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. Framtagande av detaljplan för en första etapp pågår. 
 
Bjärred 9:5, belägen öster om cirkulationsplatsen, bedöms särskilt viktig för kommunens strategiska 
utveckling. Denna del är strategiskt mest centralt belägen och bedöms ha potential att inrymma 
centrumfunktioner vilket kräver generös tillgång till och hög kvalitet på allmänna platser, en blandad 
bebyggelse avseende innehåll och upplåtelseformer, attraktiva mötesplatser, effektiva 
parkeringslösningar och inslag av kommunal verksamhet. Kommunalt markägande ger bästa 
förutsättningarna att uppnå detta genom den större planeringsfrihet som rådigheten innebär. 
 
Fastigheterna Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24 samt 15:108 i Borgeby 
Berörda fastigheter är belägna söder om Borgeby verksamhetsområde, inom ett område som i 
förslag till översiktsplan 2020 utpekas som utbyggnadsområde bostäder. Fastigheterna är inte 
detaljplanelagda. Utbyggnadsområdet bedöms i sin helhet kunna inrymma lite högre och tätare 
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bebyggelse mot verksamhetsområdet i norr och lite glesare i söder för anpassning mot angränsande 
befintlig bebyggelse. Inga kommunala verksamheter bedöms lokaliseras till området. Områdets 
strategiska värde i den fortsatta utvecklingen av den norra kommundelen är för kommunen 
väsentligt lägre än Bjärreds vångar.  
 
Fastigheten Lomma 33:49 i Lomma centrum 
Lomma 33:49 är belägen söder om parkeringsytan för COOP. Fastigheten utgörs idag av asfalterad 
parkeringsyta men omfattas av ”Detaljplan för Lomma 33:20 m fl Centrumtorget med omgivning, 
Lomma…” (laga kraft 2007) som medger bostäder och centrumverksamhet i tre våningar och 
därutöver en indragen takvåning eller inredd vind. Parkering inom fastigheten förutsätts anordnas 
genom garage under mark. En byggrättsvolym om ca 3 000 kvm BTA, motsvarande ca 30 lägenheter 
och viss lokalyta, bedöms kunna uppföras inom fastigheten. En byggnation inom fastigheten bidrar 
till att södra delen av Lomma centrum färdigställs i enlighet med antagna planer och program. 
 
Markreservation i Bjärreds vångar 
I enlighet med avtal om ”Markreservation” ges JM möjlighet att med kommunen förhandla om en 
markanvisning med möjlighet till förvärv av mark inom Bjärreds vångar. För överenskommen 
byggrätt ska JM vid ett framtida förvärv betala en köpeskilling som motsvarar byggrättens 
marknadsvärde till kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
- Förslag till ”Avtal om marköverlåtelser” mellan Lomma kommun och JM AB avseende 

fastigheterna Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 15:24, 15:108, Lomma 33:49 och Bjärred 9:5, Bilaga 1. 
- Förslag till avtal om ”Markreservation” mellan Lomma kommun och JM AB avseende del av 

Bjärreds vångar, Bilaga 2. 
- Skrivelse: ”Förutsättningar avseende mark i Bjärreds vångar (Bjärred 9:5), Borgeby (Borgeby 

15:20, 15:21, 15:23, 15:24 och 15:108) och Lomma centrum (Lomma 33:49)”, Bilaga 3. 
- ”Värdeutlåtande byggrätter/råmark – Inom fastigheterna Lomma 33:49, Borgeby 15:20, 15:21, 

15:108, del av 15:23 & 15:24, Bjärred 9:5, Lomma kommun”, Forum Fastighetsekonomi (2021-12-
21) på uppdrag av Lomma kommun, Bilaga 4. 
 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med kommunjurist Sarah Anderberg, 
ekonomiavdelningen samt internt på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte direkt berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med 
ärendets beredning. Barnkonsekvensanalyser kommer att genomföras i samband med framtagande 
av detaljplaner för berörda områden i Bjärreds vångar och Borgeby.  

 
Helena Sääf 
Mark- och exploateringschef 

 
  

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten 
Ekonomiavdelningen 
JM AB 



AVTAL OM MARKÖVERLÅTELSER 
 
 
 
Detta AVTAL OM MARKÖVERLÅTELSER (”Överlåtelseavtalet” eller ”detta Avtal”) har denna dag 
träffats mellan: 

 
(1)   Lomma Kommun, org.nr. 212000-1066, 234 81 Lomma,  

  nedan kallad ”Kommunen” 
 

(2)   JM AB, org.nr. 556045-2103, 169 82 Stockholm,  
  nedan kallad ”JM”  

  
Överlåtelseobjekt:  -      Lomma Borgeby 15:20, 

- Lomma Borgeby 15:21, 
- Lomma Borgeby 15:23, 
- Lomma Borgeby 15:24, 
- Lomma Borgeby 15:108 
Ovan nämnda fastigheter benämns gemensamt ”Borgebyfastigheterna”. 

   
- Lomma Lomma 33:49 

 
- Lomma Bjärred 9:5  

   
 
Kommunen och JM benämns var för sig ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.  
 
Parterna benämns också var för sig ”Säljaren” och ”Köparen”. Med hänsyn till att Avtalet avser 
ömsesidiga överlåtelser avser dessa benämningar den Part som i förhållande till viss fastighet är 
säljare respektive köpare (såsom tillämpligt i varje enskilt fall) enligt detta Avtal. 

 
 

1. Bakgrund  

Kommunen och JM är överens om att teckna detta Avtal med avsikt att förbättra 
förutsättningar för att Lomma kommun utvecklas i enlighet med förslag till ny översiktsplan 
2020, som planeras antas i början av 2022.  
 
Borgebyfastigheterna ägs av Kommunen och är belägna i Borgeby. Borgebyfastigheterna är i 
förslag till översiktsplan 2020 utpekade som utbyggnadsområde bostäder och avses 
detaljplaneläggas i den aktuella planperioden. Borgebyfastigheterna behövs ej längre för 
kommunala behov såsom t.ex. förskola. Idag utgörs Borgebyfastigheterna av jordbruksmark, 
naturmark och mark som används för tillfälligt boende. De delar av Borgeby 15:23 och 15:24 
som utgör befintlig cykelväg ska genom fastighetsreglering överföras till lämplig kommunägd 
fastighet, se vidare under punkten 5 nedan. Borgebyfastigheterna omfattas inte av 
detaljplan.  



Fastigheten Bjärred 9:5 ägs av JM och är belägen i Bjärreds vångar, ett område beläget 
mellan Bjärred och Borgeby och som i förslag till översiktsplan 2020 utpekas som 
utbyggnadsområde bostäder och omvandlingskompensationsområde. Bjärreds vångar 
planeras utvecklas för en blandad bebyggelse med bostäder och verksamheter och med en 
tätare struktur än befintliga Bjärred och Borgeby. Bjärred 9:5 utgörs idag av jordbruksmark 
och naturmark. Större delen av fastigheten är inte detaljplanelagd, dock berörs delar utmed 
Fjelievägen, Norra Västkustvägen och befintlig gång- och cykelväg av detaljplan för ny väg 
913 (antagen 1983).  
 
Fastigheten Lomma 33:49 ägs av Kommunen och är belägen i Lomma centrum. Fastigheten 
omfattas av detaljplan för ”Lomma 33:20 m fl, Centrumtorget med omgivning, Lomma, 
Lomma kommun, Skåne län”, som vann laga kraft 2007-03-16. Detaljplanen medger bostäder 
och centrumverksamhet i tre våningar och därutöver en indragen takvåning eller inredd vind. 
Lomma 33:49 utgörs idag av markparkeringsyta. 
 
Utöver detta Avtal tecknas mellan Parterna även ett markreservationsavtal avseende del av 
Bjärreds vångar.  
 

2. Överlåtelseobjekt och överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter och försäljer härmed Borgebyfastigheterna till JM. 
Borgebyfastigheterna omfattar sammanlagt cirka 24 700 kvm som har markerats med röd 
begränsningslinje på karta, Bilaga 1. På Lomma Borgeby 15:21 och Lomma Borgeby 15:108 
finns sammanlagt tre paviljongbyggnader. Parterna är överens om att paviljongbyggnaderna 
inte ingår i överlåtelsen och att de även efter överlåtelsen utgör Kommunens egendom. 
 
Kommunen överlåter och försäljer härmed Lomma Lomma 33:49 till JM. Lomma 33:49 
omfattar 1 574 kvm och har markerats med röd begränsningslinje på karta, Bilaga 2.  
 
JM överlåter och försäljer härmed Lomma Bjärred 9:5 till Kommunen. Lomma Bjärred 9:5 
omfattar enligt fastighetsregistret cirka 22 128 kvm och har markerats med röda 
begränsningslinjer på karta, Bilaga 3.  
 

3. Köpeskilling och betalning 

För överlåtelsen av Borgebyfastigheterna ska JM betala en köpeskilling om 20 000 000 (tjugo 
miljoner) kronor till Kommunen. Köpeskillingen fördelas lika per kvm för de ingående 
fastigheterna.  
 
För överlåtelsen av Lomma Lomma 33:49 ska JM betala en köpeskilling om 18 000 000 (arton 
miljoner) kronor till Kommunen. 
 
För överlåtelsen av Lomma Bjärred 9:5 ska Kommunen betala en köpeskilling om 26 000 000 
(tjugosex miljoner) kronor till JM. 
 
På Tillträdesdagen enligt punkten 4 nedan ska köpeskillingarna kvittas mot varandra och JM 
betala mellanskillnaden om 12 000 000 (tolv miljoner) till Kommunen genom insättning på 
Kommunen angivet konto. 
 



Efter att full köpeskilling erlagts ska respektive säljare överlämna bevittnat köpebrev för 
överlåtna fastigheter, varvid köpeskillingen för Borgebyfastigheterna ska fördelas i respektive 
köpebrev enligt vad som anges i första stycket i denna punkt 3. 
 

4. Tillträdesdag 

Tillträdesdagen för samtliga överlåtelser är 30 dagar efter det att samtliga villkor i punkten 14 
nedan har uppfyllts (”Tillträdesdagen”).  
 

5. Fastighetsbildning  

De västra delarna av Lomma Borgeby 15:23 och Lomma Borgeby 15:24 som utgörs av grönyta 
och befintlig cykelväg och som har markerats med svart streckad linje på karta, Bilaga 1, ska 
genom fastighetsreglering överföras till den kommunägda fastigheten Lomma Borgeby 17:98 
eller annan fastighet som av Lantmäteriet bedöms lämplig som mottagande fastighet. Ingen 
ersättning ska betalas för marköverföringen. Kommunen ansöker om fastighetsreglering 
inom sex månader från upprättandet av detta Avtal. JM biträder ansökan genom underskrift 
av detta Avtal. Erforderlig fastighetsbildning bekostas av Kommunen.  
 
Såväl Kommunen som JM ska acceptera de eventuella mindre avvikelser beträffande 
gränsdragningen, särskilda rättigheter, skyldigheter och dylikt som inte strider mot vad som 
var avsett vid undertecknandet av detta Avtal och som förrättningslantmätaren bedömer 
erforderligt för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning. Sådana justeringar 
medför ej rätt till ersättning. 
 

6. Fastigheternas skick 

Överlåtelseobjekten överlåts i på kontraktsdagen befintligt skick. 
 
Borgebyfastigheterna omfattas av följande arkeologiska utredningar och undersökningar: 
- Arkeologerna, ”Bjärred och Borgeby inför detaljplan inom Flädie 23:4 m.fl., Rapport 

2018:23, Arkeologisk utredning steg 1, 2017”. Rapporten föreslår att arkeologisk 
utredning utförs inom gynnsamma delar av området inför planering av exploatering. 

- Arkeologerna, ”Borgeby 15:20 en neolitisk hydda och boplatslämningar från brons- och 
järnålder, Rapport 2020:74, Arkeologisk förundersökning, 2020. Rapporten föreslår, 
utifrån erhållna fynd, fortsatt undersökning om inte platsen för lämningarna kan 
undantas från exploatering.  

JM har tagit del av ovanstående utredningar och undersökningar. 

Beträffande Bjärred 9:5 har följande arkeologisk utredning genomförts: 
- Arkeologerna, ”Bjärred och Borgeby inför detaljplan inom Flädie 23:4 m.fl., Rapport 

2018:23, Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Rapporten föreslår att arkeologisk 
förundersökning genomförs inom del av Bjärred 9:5 i händelse av exploatering. 

Kommunen har tagit del av ovanstående utredning. 
 

Lomma 33:49 har på uppdrag av Kommunen varit föremål för översiktlig geoteknisk och 
miljögeoteknisk undersökning. Delar av Borgebyfastigheterna har på uppdrag av Kommunen 
varit föremål för översiktlig geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk 



markundersökning. JM har tagit del av dessa. Även JM har låtit utföra miljöteknisk 
markundersökning för Lomma 33:49. För Bjärred 9:5 har en översiktlig miljöteknisk 
markutredning samt en geoteknisk utredning genomförts på uppdrag av Kommunen. JM 
respektive Kommunen ska på egen bekostnad vidta eventuella ytterligare undersökningar 
och åtgärder såsom t.ex. sanering, som krävs för att berörda fastigheter ska kunna bebyggas i 
enlighet med gällande eller kommande detaljplaner.  
 
Ovanstående uppräkning av utredningar och undersökningar är inte uttömmande. 
Kommunen upplyser JM om att de fastigheter som överlåts har varit föremål för fler 
utredningar i samband bl.a. översiktsplanering och detaljplanering. Exempelvis har 
naturvärdesinventeringar utförts. JM och Kommunen förklarar sig införstådda med att det 
åvilar respektive Part att själv undersöka den mark som förvärvas. Ytterligare behov av 
utredningar och undersökningar som krävs för planläggning och byggnation ombesörjs och 
bekostas av respektive köpare. 

 
Säljaren friskriver sig från allt ansvar avseende Överlåtelseobjektens fysiska skick, och 
beträffande ersättningsanspråk på grund av Överlåtelseobjektens eventuella fysiska fel eller 
brister. Köparen avstår från alla anspråk gentemot säljaren på grund av eventuella fel och 
brister i Överlåtelseobjektens fysiska skick. Friskrivningen gäller således inte eventuella 
rättighetsfel eller rådighetsfel beträffande Överlåtelseobjekten.  
 

7. Nyttjanderätt   

Kommunen har rätt att, utan ersättning, från och med Tillträdesdagen till och med 2023-03-
31 nyttja Borgeby 15:108 för befintliga paviljonger för tillfälligt boende.  
 
Kommunen har rätt att, utan ersättning, från och med Tillträdesdagen till och med 2024-06-
30 nyttja Borgeby 15:21 för befintliga paviljonger för tillfälligt boende.  
 
Kommunen ansvarar för att ovan nämnda paviljonger och verksamheten däri är försäkrade 
under nyttjanderättstiden. Kommunen ansvarar även för drift och underhåll av Borgeby 
15:108 och 15:21 under nyttjanderättstiden. 
 
Senast när tiderna för ovanstående nyttjanderätter upphör ska Kommunen på egen 
bekostnad ta bort paviljongbyggnaderna, dock ej grundläggningen, från de berörda 
fastigheterna samt stänga av vatten och koppla bort el. 
 
Kommunen har inte rätt till någon ersättning vid upphörande av ovanstående 
nyttjanderätter. Om upplåtelserna skulle bedömas utgöra anläggningsarrenden ska således 
bestämmelserna i 11 kap. 5-6-a §§ jordabalken inte gälla. 
 
Kommunen har rätt att, utan ersättning, från och med Tillträdesdagen till och med den dag 
då fastighetsbildningen enligt punkten 5 ovan har vunnit laga kraft, bibehålla och nyttja 
befintlig cykelväg inom det område som på Bilaga 1 markerats med svart streckad linje. 
 
 
 
 



8. Byggnation m.m. 

Respektive Köpare ska stå för samtliga kostnader hänförliga kommande planering och 
byggnation avseende förvärvad mark enligt detta Avtal.  
 

9. Kostnader och intäkter 

Kostnader och intäkter för Överlåtelseobjekten för tiden fram till Tillträdesdagen belastar 
respektive tillkommer säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från och med Tillträdesdagen 
belastar respektive tillkommer Köparen. Fastighetsskatt utgör en kostnad och säljaren har 
rätt att fakturera köparen för den del av fastighetsskatten som avser tiden efter 
Tillträdesdagen som kan komma att belasta Köparen. 
 
Ingen kostnad för exploateringsersättning eller planavgift hänförlig till för Lomma 33:49, vid 
Avtalets undertecknande, gällande detaljplan ska betalas av JM. 

 
10. Försäkring och faran för överlåtelseobjekten 

Säljaren ansvarar för att respektive Överlåtelseobjekt är fullvärdesförsäkrat till och med 
Tillträdesdagen. 
 
Säljaren ska förvalta berörda Överlåtelseobjekt på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen.  
 
Säljaren förbinder sig att inte träffa nya arrendeavtal eller andra avtal rörande 
Överlåtelseobjekten som gäller efter Tillträdesdagen utan köparens skriftliga godkännande.  
 
Säljare står faran om berörda Överlåtelseobjekt skadas eller försämras mellan 
kontraktsdagen och Tillträdesdagen. Faran för Överlåtelseobjekten övergår på köparen på 
Tillträdesdagen. 

 
11. Lagfarts- och inteckningskostnader 

Respektive Köpare betalar de lagfarts- och inteckningskostnader som är förenade med 
dennes förvärv. Part har dock rätt att, om möjligt, genom fastighetsreglering överföra de 
fastigheter som förvärvas till annan/andra fastighet/-er som denne äger. 

 

12. Garantier  

Säljaren garanterar följande på Tillträdesdagen (såvitt inte annan tidpunkt anges): 

(a) att säljaren har samtliga tillstånd och befogenheter som är nödvändiga för 
att ingå, uppfylla och efterleva detta Avtal,  

(b) att säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till respektive 
Överlåtelseobjekt, 

(c) att Överlåtelseobjekten inte är pantsatta, 



(d) att Överlåtelseobjekten inte är belastad med några inteckningar, 

inskrivningar, servitut, nyttjanderätter eller andra belastningar annat än de 
som anges i detta Avtal eller som framgår av fastighetsregisterutdraget i 

Bilaga 4-10;  

(e) att säljaren förbinder sig att inte träffa nya hyresavtal eller andra avtal 

rörande Överlåtelseobjekten som gäller efter Tillträdesdagen utan köparens 
skriftliga godkännande.  

(f) att det inte finns något föreläggande eller motsvarande från myndighet el-
ler domstol avseende Överlåtelseobjekten som inte är till fullo åtgärdat och 

att några sådana inte heller är att förvänta; och 

(g) att säljaren inte är part i rättegång eller skiljeförfarande avseende 

Överlåtelseobjekten och att det inte, såvitt säljaren känner till, föreligger 
några omständigheter som sannolikt leder till att säljaren blir part i sådan 
tvist som rör omständighet vilken hänför sig till tiden före Tillträdesdagen. 

13. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen, undertecknas och utväxlas 
mellan Parterna för att vara giltiga. 

 

14. Avtalets giltighet 

Detta Avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättnings- eller skadeståndsanspråk för 
någondera Part om inte  
- detta Avtal godkänns av Lomma kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft 

och; 
- Markreservationsavtal avseende del av Bjärreds vångar tecknas mellan Kommunen och 

JM samt godkänns av Lomma kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft. 
 

15. Tvist 

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras vid allmän domstol. 
 

 

 

* * * * *    

 

 

 

 



Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.  

 

Lomma den ……………………………….                          ………………………… den ………………….     
 

För Lomma kommun För JM AB 
  

 

__________________________ __________________________ 
Robert Wenglén 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

 

__________________________ __________________________ 
  

  

 

 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
 
 
__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 



Lomma kommun

januari 24, 2022Karta

Bilaga 1
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036 Allmän 2022-01-26

Fastighet
Beteckning 
Lomma Borgeby 15:20

UUID: 
909a6a58-9921-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2019-12-05

Nyckel: 
120005830

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2019-12-05

Distrikt 
Borgeby 
Socken: Borgeby

Distriktskod 
101156

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2022-01-25

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6178477.5 376798.7

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 6 112 kvm 6 112 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-1066 1/1 2012-05-18 12/8714

Lomma Kommun

Kommunhuset 
234 81 Lomma 

Köp (även transportköp): 2012-05-02 
Köpeskilling: 5.000.000 SEK, avser även annan fastighet.

: Beviljad 12/13067 Anmärkning

helsaa
Maskinskriven text
Bilaga 4



Metria FastighetSök - Lomma Borgeby 15:20

Sida 2 av 4 2022-01-26

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 3

Totalt belopp: 185.000 SEK

Nr Status Belopp Inskrivningsdag Akt

1 Skriftligt pantbrev 5.000 SEK 1964-09-02 64/3852

Innehavare: 64/3853 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Anmärkning: 
Inteckningen får dödas utan handlingens
företeende 13/298 
Relax 76/12387 
Relax 79/1894

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:23, 15:24 

2 Skriftligt pantbrev 70.000 SEK 1973-05-16 73/4052

Innehavare: 73/4053 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Anmärkning: 
Inteckningen får dödas utan handlingens
företeende 13/299 
Relax 76/12388 
Relax 79/1895

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:23, 15:24 

3 Skriftligt pantbrev 110.000 SEK 1975-05-28 75/3427

Innehavare: 75/3428 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Anmärkning: 
Inteckningen får dödas utan handlingens
företeende 13/300 
Relax 79/1896 
Relax 76/12389

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:23, 15:24 

Inskrivningar
Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt

4 Avtalsservitut 2019-11-27 D-2019-00518081:1

Anmärkning: 
Ändamål elledning
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1262-998 

1262-762 

12-BOR-22 

1262-762.1

D201900518081:1.1

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Se beskrivning Last Avtalsservitut

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas

Beskrivning: Elledning

Vatten Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

Beskrivning: Rätt att anlägga och för all framtid bruka och bibehålla underjordisk
vattenledning

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Fornlämningar Anmärkning Akt

Fornlämning L2019:1301

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, obebyggd (110)

100216-4

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2020 721.000 SEK

Samtaxering för registerenhet 
Lomma Borgeby 15:20, 15:23, 15:24, 17:106 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

212000-1066 
Lomma Kommun
Kommunhuset
234 81 Lomma

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Skattetal
Skattetal Skattetyp

29/3712 Mantal

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Hemmansklyvning B 1867-06-05

Ledningsåtgärd 2007-06-07

Fastighetsreglering 2015-02-12



Metria FastighetSök - Lomma Borgeby 15:20
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Källa: LantmäterietCopyright © 2017 Metria

Avskild mark
Lomma Borgeby 15:43, 17:92, 34:1

Ursprung
Lomma Borgeby 15:4 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Borgeby Borreby 15:20 1928-04-19 12-DNR702/1928

M-Borgeby Borgeby 15:20 1982-03-01 12-BUR-910

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:



Metria FastighetSök - Lomma Borgeby 15:21
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036 Allmän 2022-01-26

Fastighet
Beteckning 
Lomma Borgeby 15:21

UUID: 
909a6a58-9922-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2011-09-29

Nyckel: 
120005831

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2016-09-27

Distrikt 
Borgeby 
Socken: Borgeby

Distriktskod 
101156

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2022-01-25

Adress

Adress

Fyrhusvägen 9, 9B-D 
 237 41 Bjärred

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6178461.2 376896.7

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 1 256 kvm 1 256 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-1066 1/1 2016-07-11 D-2016-00324010:1

Lomma Kommun

Kommunhuset 
234 81 Lomma 

Köp (även transportköp): 2016-04-02 
Köpeskilling: 2.950.000 SEK, avser hela fastigheten.

: Beviljad d-2016-00428379:1 Anmärkning

helsaa
Maskinskriven text
Bilaga 5
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1262-762 

12-BOR-22 

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 1

Totalt belopp: 1.250 SEK

Nr Status Belopp Inskrivningsdag Akt

1 Skriftligt pantbrev 1.250 SEK 1921-08-29 21/50

Innehavare: 35/1093 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Belastar även: Lomma Borgeby 15:108 

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Fornlämningar Anmärkning Akt

Fornlämning L2019:1301

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Småhusenhet, bebyggd (220)

753831-4

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2021 7.432.000 SEK

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

212000-1066 
Lomma Kommun
Kommunhuset
234 81 Lomma

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Skattetal
Skattetal Skattetyp

29/3712 Mantal

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Hemmansklyvning C 1867-06-05

Ledningsåtgärd 2007-06-07

Avskild mark
Lomma Borgeby 15:108, 17:92, 34:1

Ursprung
Lomma Borgeby 15:4 
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Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Borgeby Borreby 15:21 1928-04-19 12-DNR702/1928

M-Borgeby Borgeby 15:21 1982-03-01 12-BUR-910

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:
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Fastighet
Beteckning 
Lomma Borgeby 15:23

UUID: 
909a6a58-9924-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2007-06-07

Nyckel: 
120005833

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2019-03-29

Distrikt 
Borgeby 
Socken: Borgeby

Distriktskod 
101156

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2022-01-25

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6178412.4 376576.3

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 5 297 kvm 5 297 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-1066 1/1 2012-05-18 12/8714

Lomma Kommun

Kommunhuset 
234 81 Lomma 

Köp (även transportköp): 2012-05-02 
Köpeskilling: 5.000.000 SEK, avser även annan fastighet.

: Beviljad 12/13068 Anmärkning

helsaa
Maskinskriven text
Bilaga 6



Metria FastighetSök - Lomma Borgeby 15:23

Sida 2 av 4 2022-01-26

1262-762.1

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 3

Totalt belopp: 185.000 SEK

Nr Status Belopp Inskrivningsdag Akt

1 Skriftligt pantbrev 5.000 SEK 1964-09-02 64/3852

Innehavare: 64/3853 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Anmärkning: 
Inteckningen får dödas utan handlingens
företeende 13/298 
Relax 76/12387 
Relax 79/1894

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:20, 15:24 

2 Skriftligt pantbrev 70.000 SEK 1973-05-16 73/4052

Innehavare: 73/4053 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Anmärkning: 
Inteckningen får dödas utan handlingens
företeende 13/299 
Relax 76/12388 
Relax 79/1895

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:20, 15:24 

3 Skriftligt pantbrev 110.000 SEK 1975-05-28 75/3427

Innehavare: 75/3428 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Anmärkning: 
Inteckningen får dödas utan handlingens
företeende 13/300 
Relax 79/1896 
Relax 76/12389

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:20, 15:24 

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Vatten Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

Beskrivning: Rätt att anlägga och för all framtid bruka och bibehålla underjordisk
vattenledning

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Fornlämningar Anmärkning Akt

Fornlämning L2021:2001
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1262-762 

12-BOR-185 

12-BOR-35 

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, obebyggd (110)

100216-4

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2020 721.000 SEK

Samtaxering för registerenhet 
Lomma Borgeby 15:20, 15:23, 15:24, 17:106 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

212000-1066 
Lomma Kommun
Kommunhuset
234 81 Lomma

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Skattetal
Skattetal Skattetyp

29/3712 Mantal

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Hemmansklyvning DB 1883-12-17

Fastighetsreglering Avstyckning Fig 1 1976-06-03

Ledningsåtgärd 2007-06-07

Avskild mark
Lomma Borgeby 15:56-58, 17:92, 34:1

Ursprung
Lomma Borgeby 15:5 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Borgeby Borreby 15:23 1928-04-19 12-DNR702/1928

M-Borgeby Borgeby 15:23 1982-03-01 12-BUR-910

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:
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Fastighet
Beteckning 
Lomma Borgeby 15:24

UUID: 
909a6a58-9925-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2007-06-07

Nyckel: 
120005834

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2019-03-29

Distrikt 
Borgeby 
Socken: Borgeby

Distriktskod 
101156

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2022-01-25

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6178385.5 376583.0

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 5 158 kvm 5 158 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-1066 1/1 2012-05-18 12/8714

Lomma Kommun

Kommunhuset 
234 81 Lomma 

Köp (även transportköp): 2012-05-02 
Köpeskilling: 5.000.000 SEK, avser även annan fastighet.

: Beviljad 12/13069 Anmärkning

helsaa
Maskinskriven text
Bilaga 7
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1262-762.1

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 3

Totalt belopp: 185.000 SEK

Nr Status Belopp Inskrivningsdag Akt

1 Skriftligt pantbrev 5.000 SEK 1964-09-02 64/3852

Innehavare: 64/3853 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Anmärkning: 
Inteckningen får dödas utan handlingens
företeende 13/298 
Relax 76/12387 
Relax 79/1894

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:20, 15:23 

2 Skriftligt pantbrev 70.000 SEK 1973-05-16 73/4052

Innehavare: 73/4053 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Anmärkning: 
Inteckningen får dödas utan handlingens
företeende 13/299 
Relax 76/12388 
Relax 79/1895

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:20, 15:23 

3 Skriftligt pantbrev 110.000 SEK 1975-05-28 75/3427

Innehavare: 75/3428 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Anmärkning: 
Inteckningen får dödas utan handlingens
företeende 13/300 
Relax 79/1896 
Relax 76/12389

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:20, 15:23 

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Vatten Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

Beskrivning: Rätt att anlägga och för all framtid bruka och bibehålla underjordisk
vattenledning
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1262-762 

12-BOR-185 

12-BOR-35 

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, obebyggd (110)

100216-4

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2020 721.000 SEK

Samtaxering för registerenhet 
Lomma Borgeby 15:20, 15:23, 15:24, 17:106 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

212000-1066 
Lomma Kommun
Kommunhuset
234 81 Lomma

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Skattetal
Skattetal Skattetyp

29/3712 Mantal

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Hemmansklyvning DC 1883-12-17

Fastighetsreglering Avstyckning Fig 2 1976-06-03

Ledningsåtgärd 2007-06-07

Avskild mark
Lomma Borgeby 15:59-62, 17:92, 34:1

Ursprung
Lomma Borgeby 15:5 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Borgeby Borreby 15:24 1928-04-19 12-DNR702/1928

M-Borgeby Borgeby 15:24 1982-03-01 12-BUR-910

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:
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Fastighet
Beteckning 
Lomma Borgeby
15:108

UUID: 
adfb4ca5-e440-35ef-e040-ed8f66447e1e

Senaste ändringen i allmänna delen 
2011-09-29

Nyckel: 
121089765

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2019-03-29

Distrikt 
Borgeby 
Socken: Borgeby

Distriktskod 
101156

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2022-01-25

Adress

Adress

Fyrhusvägen 7A-B 
 237 41 Bjärred

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6178439.1 376782.7

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 6 916 kvm 6 916 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-1066 1/1 2012-02-29 12/3657

Lomma Kommun

Kommunhuset 
234 81 Lomma 

Byte: 2011-01-27 
Ingen köpeskilling redovisad.

: Skatt beslutad 12/11271 Anmärkning

helsaa
Maskinskriven text
Bilaga 8
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1262-926 

1262-762.1

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 1

Totalt belopp: 1.250 SEK

Nr Status Belopp Inskrivningsdag Akt

1 Skriftligt pantbrev 1.250 SEK 1921-08-29 21/50

Innehavare: 35/1093 Lundabygdens
Sparbank Box 1009 22103 Lund

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:21 

Rättigheter

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Vatten Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

Beskrivning: Rätt att anlägga och för all framtid bruka och bibehålla underjordisk
vattenledning

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Fornlämningar Anmärkning Akt

Fornlämning L2019:1301

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Specialenhet, vårdbyggnad (823)

733267-4

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår

2019

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

212000-1066 
Lomma Kommun
Kommunhuset
234 81 Lomma

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Avstyckning 2011-09-29

Ursprung
Lomma Borgeby 15:21 
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Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:
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Fastighet
Beteckning 
Lomma Lomma 33:49

UUID: 
909a6a61-2781-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2011-12-06

Nyckel: 
121073667

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2011-08-08

Distrikt 
Lomma 

Distriktskod 
101153

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2022-01-25

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6171257.7 378492.0

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 1 574 kvm 1 574 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-1066 1/1 2011-08-08 11/15548

Lomma Kommun

Kommunhuset 
234 81 Lomma 

Köp (även transportköp): 2011-05-03 
Köpeskilling: 3.500.000 SEK, avser hela fastigheten.

helsaa
Maskinskriven text
Bilaga 9
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1262-P171

1262-P07/134

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 4

Totalt belopp: 21.951.000 SEK

Nr Belopp Inskrivningsdag Akt

1 5.300.000 SEK 1990-11-22 90/27717C

Anmärkning: 
Utbyte 04/893 
Utbyte 04/21328

Beviljad i/Belastar även: Lomma Lomma
33:22 

2 6.391.000 SEK 1990-11-22 90/27717D

Anmärkning: 
Utbyte 04/21328 
Utbyte 04/893

Beviljad i/Belastar även: Lomma Lomma
33:22 

3 3.831.000 SEK 1990-11-22 90/27717B

Anmärkning: 
Utbyte 04/893

Beviljad i/Belastar även: Lomma Lomma
33:22 

4 6.429.000 SEK 1990-11-22 90/27718

Beviljad i/Belastar även: Lomma Lomma
33:22 

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer Datum Akt

Detaljplan: Lomma 33:20 mfl, Centrumtorget 2007-02-08 
Laga kraft: 2007-03-16

Genomf. start:
2007-03-17 
Genomf. slut:
2017-03-16

Ändring av detaljplan: Tillägg till detaljplan för del av lomma 33:20
m.fl.i lomma(för del av fastigheten lomma 33:49)

2015-12-09 
Laga kraft: 2016-01-08

Genomf. start:
2016-01-09 
Genomf. slut:
2017-03-16
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1262-938 

1262-764 

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Hyreshusenhet, tomtmark (310)

711909-4

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2019 5.400.000 SEK

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

212000-1066 
Lomma Kommun
Kommunhuset
234 81 Lomma

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Avstyckning 2006-11-15

Fastighetsreglering 2011-12-06

Ursprung
Lomma Lomma 33:22 

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:
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036 Allmän 2022-01-26

Fastighet
Beteckning 
Lomma Bjärred 9:5

UUID: 
909a6a58-93ac-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2003-03-10

Nyckel: 
120004433

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2008-10-09

Distrikt 
Flädie 
Socken: Flädie

Distriktskod 
101154

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2022-01-25

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

3 6177396.4 376323.1

6 6177440.8 376230.7

7 6177470.9 376321.0

8 6177416.2 376282.4

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 2 2128 kvm 2 2128 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

556045-2103 1/1 2000-02-09 00/1416

Jm AB

169 82 Stockholm 

Fusion: 1999-04-12 
Ingen köpeskilling redovisad.

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Tele Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

helsaa
Maskinskriven text
Bilaga 10
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1262-557 

1262-553 

1262-557 

1262-409 

1262-390 

1262-385 

1262-311 

1262-242 

1261-292 

1261-292 

1262-113 

12-FLÄ-423 

1262-P32

1262-P12

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer Datum Akt

Stadsplan 1983-11-17 
Genomf. slut:
1992-06-30

12PE

Stadsplan 1988-06-02 
Genomf. slut:
1992-06-30

12PE

Fornlämningar Anmärkning Akt

Fornlämning L1989:2090

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr (399)

122040-4

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår

2019

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

556045-2103 
Jm AB
169 82 Stockholm

1/1 Aktiebolag Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Avstyckning 1970-12-03

Fastighetsreglering 1986-02-28

Ledningsåtgärd 1989-08-29

Ledningsåtgärd 1991-01-18

Fastighetsreglering 1991-03-27

Fastighetsreglering 1994-10-31

Fastighetsreglering 1997-02-03

Övriga åtgärder Rättelse enl 27 § fl 1997-06-25

Fastighetsreglering 1998-09-02

Fastighetsreglering 2002-05-27

Fastighetsreglering 2002-12-19

Fastighetsreglering 2003-03-10
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Avskild mark
Lomma Bjärred 9:6-10, 9:21

Ursprung
Lomma Bjärred 14:10 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Flädie Flädie 36:32 1982-03-01 12-BUR-910

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:



 
MARKRESERVATION 

 
 
Denna MARKRESERVATION (även kallad ”detta Avtal”) har denna dag träffats mellan: 

 
(1)   Lomma Kommun, org.nr. 212000-1066, 234 81 Lomma,  

  nedan kallad ”Kommunen” 
 

(2)   JM AB, org.nr. 556045-2103, 169 82 Stockholm,  
  nedan kallad ”JM”  

  
 
Kommunen och JM benämns var för sig ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.  
 
1. Bakgrund  

Bjärreds vångar, som markerats med svart linje på karta, Bilaga 1, är ett centralt beläget 
område i den norra kommundelen och utpekas i förslag till översiktsplan 2020 som 
utbyggnadsområde bostäder och omvandlingskompensation. Bjärreds vångar knyter 
samman Bjärred med Borgeby och kommer med den nya persontågstationen i Flädie att ha 
ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Området bedöms kunna bebyggas med större 
täthet och lite högre skala än befintligt kringliggande samhälle. Bjärreds vångar planeras att 
detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. Framtagande av detaljplan för etapp 1 pågår. 
Övrig yta inom Bjärreds vångar är ännu inte detaljplanelagd.  
 
JM har anmält intresse att förvärva del av Bjärreds vångar. På grund av det mycket tidiga 
skedet i planeringsprocessen för de delar i Bjärreds vångar som inte ingår i etapp 1 saknas 
förutsättningar för att i nuläget teckna markanvisningsavtal. Istället tecknas denna 
markreservation i syfte att senare ingå markanvisningsavtal och därefter köpeavtal. 
 
Utöver denna markreservation tecknas mellan Parterna även ett avtal om marköverlåtelser 
avseende mark i Borgeby, Bjärreds vångar och Lomma centrum. 

 
2. Markreservation 

Kommunen reserverar för JM ett område omfattande en framtida byggrätt om ca 8 000 kvm 
bruttoarea (BTA) inom kommunägd mark inom Bjärreds vångar (nedan kallat 
”Reservationsområdet”). Reservationsområdets exakta placering inom Bjärreds vångar är 
inte definierad. 
 
Parternas avsikt är att markreservationen ska följas av ett markanvisningsavtal i samband 
med upprättande av detaljplan för den etapp inom Bjärreds vångar som av Kommunen 
bedöms lämplig att innehålla Reservationsområdet. I markanvisningsavtalet ska 
Reservationsområdets placering definieras och de närmare förutsättningarna för 
exploateringen anges. Ett undertecknat markanvisningsavtal ska sedan ge JM möjlighet att 
förvärva Reservationsområdet. JM är medveten om att Reservationsområdets slutgiltiga 
markareal och lokalisering är beroende av kommande detaljplan.  



Inte heller är förutsättningarna för genomförande av byggnationen inom 
Reservationsområdet i detta skede kända eller klargjorda. Kommun förbehåller sig därför 
rätten att återkomma med de projektspecifika kraven i samband med tecknande av 
markanvisningsavtal. Exempel på frågor som ska regleras i markanvisningsavtalet är bl.a. 
bebyggelsens standard och innehåll, miljöfrågor, kostnads- och ansvarsfördelningar, tidplan 
m.m.. JM är vidare medveten om att Kommunen kommer att ställa krav på färdigställande, 
referensprojekt m.m. Markanvisningsavtalet ska även i övrigt innehålla villkor som 
Kommunen kräver i enlighet med vid var tid för kommunen gällande markanvisningspolicy. 

JM ska inför markanvisningsavtal, i nära dialog med kommunen, för Reservationsområdet 
arbeta fram ett förslag till utformning och gestaltning som lever upp till sådan byggnads- och 
miljömässig kvalitet och standard som Kommunen önskar för den aktuella etappen inom 
Bjärreds vångar samt är i nivå med vinnande anbud från annan extern aktör till vilken 
Kommunen avser markanvisa andra delar av den aktuella etappen. JM ska använda teknik, 
kunskap och innovation för att bidra till att skapa ett attraktivt, hållbart och innovativt 
Bjärreds vångar. 
 
 

3. Detaljplan 
Kommunen tar initiativ till och ansvarar för upprättande av detaljplaner inom Bjärreds 
vångar. 
 
   

4. Pris 
Priset för Reservationsområdet ska utgöras av marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärv och 
kommer att regleras i kommande markanvisningsavtal och köpeavtal. Kommunen avgör 
vilket pris som utgör marknadsvärdet. 
 
 

5. Uppsägning och kostnadsansvar 
Respektive Part ska svara för samtliga sina kostnader föranledda av detta Avtal.  

Om någon Part önskar säga upp detta Avtal ska den andra Parten meddelas omgående. 
Kommunen äger rätt att säga upp detta Avtal om exploateringen av något skäl inte längre 
bedöms kunna genomföras. Skulle Parterna inte enas om villkoren för kommande 
markanvisningsavtal och/eller köpeavtal äger Kommunen rätt att säga upp detta Avtal.  
 
Detta Avtal upphör automatiskt den dag ett markanvisningsavtal tecknas mellan Parterna. 
 
Meddelande om uppsägning ska ske skriftligen och anses efter avsändande ha kommit 
motparten tillhanda. Vid uppsägning av detta Avtal upphör det omedelbart att gälla. 
Uppsagd markreservation ger inte JM rätt till ny markreservation eller markanvisning. 
Kommunen har efter uppsägning rätt att genast anvisa Reservationsområdet till annan 
intressent.  
 
Avtalets upphörande, oavsett skäl därtill, innebär att det till alla delar är förfallet utan rätt till 
ersättning för någondera Part. 
 



6. Överlåtelse av avtal 
Detta Avtal få inte överlåtas utan Kommunens skriftliga godkännande.  
 
 

7. Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen mellan Parterna för att vara 
giltiga. 
 

 
8. Avtalets giltighet 

Detta Avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättnings- eller skadeståndsanspråk för 
någondera Part om inte  
- detta Avtal godkänns av Lomma kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft, 
- fastigheten Lomma Bjärred 9:5 (markerad med röd linje på Bilaga 1) kan detaljplane-

läggas för bebyggelse i enlighet med Kommunens vision för Bjärreds vångar; och  
- avtal om marköverlåtelser avseende fastigheterna Lomma Borgeby 15:20, 15:21, 15:23, 

15:24, 15:108, Lomma Lomma 33:49 och Lomma Bjärred 9:5 mellan Kommunen och JM 
godkänns av Lomma kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft. 

 
9. Tvist 

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras vid allmän domstol. 
 

 

* * * * *    

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.  

 

Lomma den ……………………………….                          ………………………… den ………………….     
 

För Lomma kommun För JM AB 
  

 

__________________________ __________________________ 
Robert Wenglén 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

 

__________________________ __________________________ 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

    Bilaga 3 

 
 

 

Förutsättningar avseende mark i Bjärreds vångar (Bjärred 9:5), Borgeby (Borgeby 
15:20, 15:21, 15:23, 15:24, 15:108) och Lomma centrum (Lomma 33:49) 
 
 
Nedan görs en genomgång av förutsättningarna för de fastigheter som omfattas av föreslagna 
marköverlåtelser. 
 
 
Område 1: Lomma Borgeby 15:20, 15:21 och 15:108 samt del av 15:23 och 15:24 
 
Lagfaren ägare: Lomma kommun 
Läge: Borgeby 
Areal: ca 22 900 kvm (exkl. cykelväg och grönytan väster om cykelvägen) 
 

      
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2022-01-13 
Mark- och exploateringsenheten  

Vår referens: Helena Sääf   
Direkttel: 0722-074548  
E-post: helena.saaf@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2021:360 
Er referens:  
  
  



2 
 
Pågående markanvändning:  Jordbruksmark, naturmark och mark som används för tillfälligt boende 

(paviljongbyggnader). Delar av området har tidigare använts för förskola. 
Paviljongbyggnaderna (inom Borgeby 15:108 och 15:21) uppförda med 
tillfälligt bygglov. Grundläggningen består dock av gjutna betongplattor.  

  
Planförhållande:  Området är inte detaljplanelagt. Området utpekas som utbyggnadsområde 

bostäder i översiktsplan 2010 och i förslag till översiktsplan 2020 (del av 
utbyggnadsområde Borgeby, del av område 2). Detaljplanearbete 
avseende förskola för delar av området (Bjärred 15:20 och 15:108) har 
utförts men avbrutits då behovet av nya förskoleplatser inte längre finns.    

  

 
 
Rättigheter: Ledningsrätt vatten (1262-762.1) belastar fastigheterna Borgeby 15:23, 

15:24, 15:20 och 15:108.  
Avtalsservitut elledning (D-2019-00518081:1) belastar Borgeby 15:20. 

 
Arkeologi: Följande arkeologiska utredningar har genomförts inom området:  

- Arkeologerna, ”Bjärred och Borgeby inför detaljplan inom Flädie 23:4 
m.fl., Rapport 2018:23, Arkeologisk utredning steg 1, 2017”. 
Sannolikheten för under mark dolda fornlämningar bedöms vara stor. 
Rapporten föreslår att arkeologisk utredning i form av 
sökschaktsgrävning utförs inom gynnsamma delar av området inför 
planering av exploatering. 

- Arkeologerna, ”Borgeby 15:20 en neolitisk hydda och boplatslämningar 
från brons- och järnålder, Rapport 2020:74, Arkeologisk 
förundersökning, 2020”. Rapporten föreslår, utifrån erhållna fynd, 
fortsatt undersökning om inte platsen för lämningarna kan undantas 
från exploatering.  

Markmiljö: ”Rapport: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Borgeby 15:108 m.fl. 
Lomma”, WSP, 2019-05-03 har genomförts. Inom rubricerade fastigheter 
påträffades inga föroreningar över riktvärden för känslig markanvändning. 
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Geoteknik: ”Översiktlig geoteknisk undersökning, Lomma kommun, Borgeby” av PQ 

Geoteknik & Miljö, daterad 2002-10-09, har genomförts. 
Undersökningsresultaten indikerar relativt goda geotekniska 
förutsättningar för lätt bebyggelse. 

 
Naturvärden: Utredningen ”Augustenborgsområdet, Naturvärdesutredning med 

hänsynsrekommendationer” framtagen av Ekologgruppen på uppdrag av 
Lomma kommun (2011-11-21), anger att naturmarken inom rubricerade 
fastigheter bör bevaras och eventuellt utvecklas.  

 ”Naturvärdesinventering vid Majas Förskola, Lomma kommun”, 2019-08-
06, ECOCOM AB, bedömer att ytor inom Borgeby 15:20, 15;21 och 15:108 
till övervägande del endast utgör visst naturvärde. En mindre del bedöms 
att utgörs av påtagligt naturvärde. 

 
Förväntad exploatering: Enligt förslag till översiktsplan 2020 kan området ”…inrymma både tätare 

och glesare bebyggelse. I den norra delen vid gränsen mot 
verksamhetsområdet kan högre och tätare bebyggelse klara mötet med de 
större byggnader som redan finns etablerade där. Längre söder ut mot det 
befintliga Fridas fält behöver den nya bebyggelsen anpassas i skala för att 
passa in i området”. 

 
 Frågan om lämplig exploateringsgrad kommer att prövas i samband med 

framtagande av detaljplan för området. 
 
Övrigt:  JM AB förvärvade 2021 fastigheten Lomma Borgeby 15:22, belägen direkt 

norr om området (och inom utbyggnadsområdet). Borgeby 15:22 har en 
areal på 26 074 kvm som utgörs av åkermark. Köpeskilling uppgick till 
25 mnkr, motsvarande ca 960 kr/kvm.  

 
   
Område 2: Lomma Lomma 33:49 
 
Lagfaren ägare: Lomma kommun 
Läge: Lomma centrum 
Areal: 1 574 kvm  
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Pågående markanvändning:  Asfalterad parkeringsyta. 
 
Planförhållande:  Fastigheten omfattas av ”Detaljplan för Lomma 33:20 m fl Centrumtorget 

med omgivning, Lomma…”, laga kraft 2007. Inom fastigheten medges 
bostäder och centrumverksamhet i tre våningar och därutöver en indragen 
takvåning eller inredd vind. 

 
Rättigheter: Inga rättigheter finns registrerade i fastighetsregistret. 
  
Arkeologi: Enligt planbeskrivningen finns inga registrerade fornlämningar. 
 
Markmiljö: Fastigheten är inte registrerad i Länsstyrelsens register med potentiellt 

förorenade markområden. I detaljplanen regleras att marken ska vara 
efterbehandlad innan den tas i bruk för sitt ändamål och att 
efterbehandlingsplan ska upprättas och godkännas innan bygglov ges.  

 
Geoteknik: Enligt planbeskrivningen visar den geotekniska undersökningen (2006-01-

26) att marken inom planområdet generellt består av fyllning som 
underlagrats av sand. I undersökningen ges rekommendationer för 
grundläggning av byggnader m.m. 

 
Förväntad exploatering: Ca 3 000 kvm BTA, motsvarar ungefär 30 lägenheter och viss lokalyta. 
 
 
Område 3: Lomma Bjärred 9:5  
 
Lagfaren ägare: JM AB 
Läge: Bjärred  
Areal: 22 128 kvm (enligt fastighetsregistret) 
 

  
 
Pågående markanvändning:  Jordbruksmark/naturmark. 
 
Planförhållande:  Större delen av området är inte detaljplanelagt, dock berörs mindre delar 

utmed de befintliga kringliggande vägarna av ”Detaljplan för del av 
Borgeby 16:8 m fl, Österleden” (2001-01-31) och ”Stadsplan för ny väg 
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913” (1983-06-20). Området utpekas i förslag till översiktsplan 2020 som 
utbyggnadsområde bostäder och omvandlingskompensation (del av 
utbyggnadsområde Bjärreds vångar).  

 
 

 
 
Rättigheter: Ledningsrätt TELE (enligt fastighetsregistret). 
 Tvärs genom fastigheten löper även en vattenledning (ej redovisad i 

fastighetsregistret). 
 
Arkeologi:  Fornlämningar bedöms finnas i området. Följande arkeologisk utredning 

har genomförts:  
  Arkeologerna, ”Bjärred och Borgeby inför detaljplan inom Flädie 23:4 m.fl., 

Rapport 2018:23, Arkeologisk utredning steg 1, 2017”. Utredningen anger 
att i händelse av exploatering föreslås att arkeologisk förundersökning 
genomförs inom ca 10 000 kvm inom bl.a. Bjärred 9:5.  

 
Markmiljö och geoteknik: Översiktlig markundersökning (miljöteknisk markundersökning samt 

geoteknisk undersökning) har genomförts inom fastigheten i december 
2021 på uppdrag av kommunen. Uppmätta halter för samtliga analyserade 
ämnen i alla punkter ligger under Naturvårdsverkets generella riktvärde för 
känslig markanvändning (KM). Vid eventuella schaktarbeten bedöms 
schaktmassor kunna återanvändas inom fastigheten. 

 
Naturvärde: ”Naturvärdesinventering Bjärreds vångar”, 2020-12-04, genomförd av 

Ekologigruppen på uppdrag av Lomma kommun, visar på påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3) för den västra delen och visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4) för den östra delen.  

 
Förväntad exploatering: Bjärreds vångar är centralt beläget i den norra kommundelen, knyter 

samman Bjärred med Borgeby och kommer med den nya 
persontågstationen i Flädie att ha ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge. 
Området bedöms, enligt förslag till översiktsplan 2020, kunna bebyggas 
med större täthet och lite högre skala än befintligt kringliggande samhälle. 
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Bjärreds vångar planeras att detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. 
Framtagande av detaljplan för etapp 1 pågår.  

 
 Bilden nedan visar föreslagen kvartersstruktur för området. Enligt förslaget 

uppgår ytan kvartersmark inom värderingsobjektet till ca 9 000 kvm. Med 
en exploateringsgrad likt södra delen av etapp 1 inom Bjärreds vångar (e-
tal 1,5-2 inom kvartersmark), kan exploateringen bedömningsvis komma 
att omfatta ca 15 000 kvm BTA. Frågan om lämplig exploateringsgrad 
kommer att prövas i samband med framtagande av detaljplan för området. 

  
  

 
 
 
 



 

 

 

Värdeutlåtande byggrätter/råmark 
Inom fastigheterna Lomma 33:49, Borgeby 15:20, 15:21, 15:108, del av 15:23 
& 15:24, Bjärred 9:5, Lomma kommun 
 

 
 
Uppdragsgivare Lomma kommun genom Helena Sääf 
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektens marknadsvärde och att utgöra 

underlag för interna bedömningar inför eventuella förvärv och för-
säljningar. 

  
Värderingsobjekt Lomma 33:49, Borgeby 15:20, 15:21, 15:108, del av 15:23 & 15:24, 

Bjärred 9:5 i Lomma kommun. Markområdet i Borgeby är ungefär-
ligt angivet. 

 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är december 2021. 



Lomma 33:49, Borgeby 15:20, 15:21, 15:108, del av 15:23 & 15:24, Bjärred 9:5 2(22) 
Lomma kommun 

 

 

Förutsättningar Detta värdeutlåtande är av resonerande och översiktlig natur. För 
uppdraget gäller Allmänna villkor för värdeutlåtande. 

 
 Uppdraget baseras till stor del på erhållna uppgifter, t ex vad gäller 

bedömd praktisk byggrätt inom Lomma 33:49. Vi har inte haft till-
gång till volymstudier osv. Ingen undersökning av markförhållan-
dena, arkeologi,  ledningar, servitut och andra rättigheter och 
eventuella föroreningar är gjord och bedömningarna förutsätter 
att dessa inte avviker från vad som kan förväntas. 

 
 Inom Lomma 33:49 finns idag parkering och inom Borgeby 15:108 

finns idag tillfälliga bostäder (paviljongbebyggelse) och vi har i vär-
debedömningen förutsatt att pågående användning inte skulle ge-
nerera några intäkter för en köpare av dessa markområden. 

 
Underlag - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Sammanfattande information om byggrättens storlek avseende 

Lomma 33:49 och översiktlig info om förväntad planstart/planbe-
sked för övriga områden.  

 - Utdrag ur detaljplan avseende Lomma 33:49. 
 - Översiktsplan och Förstudie Bjärreds utveckling 20200406 och 

Bjärreds Vångar planstruktur 2020-04-29. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
 - Ingen besiktning av värderingsobjekten har gjorts i samband med 

detta uppdrag.  
 

BESKRIVNING 
 
Fastighetstyper Byggrätt, byggklar mark (Lomma 33:49) 

Råmark, förväntan om framtida byggrätter (Borgeby 15:20, 15:21, 
15:108, del av 15:23 & 15:24 samt Bjärred 9:5) 
 
 Se vidare beskrivningar under respektive värderingsobjekt. 
 

Läge Värderingsobjekten är belägna i Lomma centrum, Bjärred respek-
tive Borgeby. 
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VÄRDERING Metodtillämpning 

 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektens mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 
  

Byggrätter, 
byggklar mark Marknadsvärdet av byggrätter bedöms normalt via direkta ortspri-

sjämförelser av försålda obebyggda tomter (byggklar mark) och 
det mest frekvent använda nyckeltalet är kr/BTA (ljus BTA, BTA 
ovan mark). 

 
 Exploateringskalkyler för hela projektutvecklingsprocessen funge-
rar som ett komplement där värdet på slutprodukt och bygg- och 
byggherreomkostnader också vävs in. Nackdelen med exploate-
ringskalkyler är att det är flera osäkra parametrar staplas ovanpå 
varandra och resultatet ska därför tolkas med försiktighet. Det är 
likväl det som köpare av byggrätter till stor del baserar sin 
 

 
Råmark Mark som ej omfattas av detaljplan och som ej är exploaterade 

benämns normalt råmark och värdet av sådan s.k. råmark beror 
normalt främst på förväntningar om ändrad tillåten markanvänd-
ning. Begreppet används dock för mark med mycket olika förut-
sättningar allt från renodlad skogsmark eller åkermark utan några 
större förväntningar om ändrad markanvändning till redan plan-
lagd men ännu ej exploaterad mark. I de nu aktuella markområ-
dena avses råmark där förväntan finns om exploatering för primärt 
bostadsändamål men där detaljplaneprocesser ännu inte påbör-
jats och omfattning och ändamålet med exploateringen är osäker. 
 
Marknadsvärdebedömningar görs normalt genom att jämföra med 
försäljningar av andra liknande objekt. Att bedöma marknadsvär-
det av råmark är mycket svårt då det dels är relativt ovanligt med 
försäljningar av liknande mark och det dels är svårt att jämföra de 
objekt som ändå sålts då varje objekt har unika förutsättningar 
vad gäller förväntningar om framtida exploateringar.  
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Skillnaderna i förväntningar kan vara av olika karaktär t ex:  
 

• vad kommer att få byggas  

• vad är färdiga byggrätter värda 

• hur mycket kommer att få byggas 

• när kan en exploatering förväntas ske 

• vilka kostnader för en exploatering med sig 

• vilka osäkerheter finns avseende ovanstående faktorer  

 
Nedan illustreras hur markvärdet förändras över tid beaktat att 
planförhållandena ändras från ej detaljplanelagt område till laga 
kraft vunnen detaljplan. 

 

 
 

Markvärdet är således normalt lägre när den förväntade exploate-
ringen är avlägsen i jämförelse med när exploateringsfastigheten 
tidsmässigt ligger närmare t.ex. ett antagande av detaljplan. Fas-
tighetens lägsta marknadsvärde kan dock oftast sökas baserat på 
pågående markanvändning. 
 
När förväntningarna är relativt starka, då det t.ex. finns detalj-
planeförslag framtagna kan en värdering göras genom att räkna på 
framtida intäkter, kostnader och risker, d.v.s. en exploateringskal-
kyl. I ett tidigare skede då större oklarhet och osäkerhet råder 
kring exploateringen är en sådan värderingsmodell så osäker att 
den är svår att tillämpa.  
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Ortspris byggrätter 
          
  Då Lomma är så pass liten marknad och det sker få marknads-

mässiga byggrättsförsäljningar så tittar vi på andra marknader 
med jämförbar styrka på bostadsmarknaden, t ex attraktiva lägen i 
Malmö, Lund och Vellinge kommun.  

 
På de starkare lägena i Malmö har prisspannet varit ca 5 000 – 
9 000 kr/BTA i de senaste noteringarna vi har kännedom om. De 
senaste åren har vi noteringar från bland annat Västra Hamnen, 
Nyhamnen, Limhamn, Hyllie, Elinegård, Triangeln, Norra Sorgenfri 
och därutöver svagare lägen. Prisbilden för de allra mest attraktiva 
lägena har legat i spannet 6 500 till drygt 9 000 kr/kvm BTA. Pris-
bilden på slutprodukten som bostadsrättsprojekt har i huvudsak 
legat i spannet från ca 55 000 – 70 000 kr/kvm i de projekt som 
färdigställs 2022 eller senare och med stigande prisbild för de pro-
jekt som lanserats nyligen. Vi har sett en stigande betalningsvilja 
för byggrätter från aktörer som utvecklar hyresfastigheter också. 
 
I Lund har prisbilden på byggrätter på t ex Brunnshög legat i nivån 
5 500 – 6 000 kr/BTA, där den senaste markanvisningstävlingen  
landade på ca 6 000 kr/BTA, där högsta pris var en del i urvalskrite-
rierna. Direktanvisningar har tidigare gjorts på samma nivåer när 
det gäller bostadsrätter och lägre för hyresrättsprojekt. Värdet på 
de senaste bostadsrättsprojekten har legat i nivån 55 000 – 60 000 
kr/kvm på Brunnshög. På Södra Råbylund har byggrättspriserna 
legat något lägre än på Brunnshög, senaste markanvisningen gjor-
des på 4 750 kr/kvm för bostadsrätter. Det har också gjorts ett 
flertal affärer i s.k. tidiga skeden (förväntade framtida byggrätter) 
på t ex Västerbro. Dessa affärer är dock mer svåranalyserade.   
 
I Höllviken har kommunen markanvisat ett område, benämnt 
Gläntan, i det omdiskuterade området vid Falsterbokanalen. Bygg-
rätten omfattar ca 70 lägenheter samt kontor och restaurang. Pri-
set lär vara 99 mkr. Vi saknar uppgift om exakt byggrätt (BTA) för 
bostadsdelen. Baserat på 100 BTA per bostad indikerar det ca 
11 500 kr/BTA och om 80 BTA per bostad motsvarar det 13 750 
kr/BTA (varav ca 20 % avser kommersiella byggrätter). Läget är 
mycket starkt och prisbilden på slutprodukten kan förväntas bli 
mycket hög.   
 



Lomma 33:49, Borgeby 15:20, 15:21, 15:108, del av 15:23 & 15:24, Bjärred 9:5 6(22) 
Lomma kommun 

 

 

 I Lomma har vi inte kännedom om någon relevant notering i riktig 
närtid. Våren 2019 fick Midroc en markanvisning vid Bjärred cent-
rum. Byggrätten omfattade en del med ca 16 radhus om ca 2 600 
BTA samt en del med ca 40 lägenheter och lokaler i bottenplan om 
ca 4 600 BTA och underjordiskt garage. Priset om 8+9=17 mkr 
motsvarade ca 2 300 kr/BTA. Det fanns en vitesklausul med tak på 
5 mkr. Mjöbäck/Järngrinden hade markanvisningsavtal fram till 
2018 och då med föreslaget pris som var 8 mkr högre. 
 

Ortspris råmark  
         
 Observera att nedan angivna affärer har olika förutsättningar i 

t.ex. värdet av slutprodukten, t.ex. byggrättsvärdet, planläget (från 
ett tidigt skede till att jämförelseobjektet är föremål för detaljpla-
neläggning), läge mm.  

 
 I maj 2021 förvärvade JM fastigheten Borgeby 15:22. Markområ-

det omfattar till största del jordbruksmark som ligger omgärdat av 
ianspråktagen mark för bebyggelse och ligger utpekat som ett 
framtida utbyggnadsområde. Området omfattar 26 074 kvm mark-
areal och priset om 25 mkr motsvarar 959 kr/markareal. 

 

 
 

I ”Förstudie Bjärreds utveckling 20200406” finns bl a karta nedan 
där området med Borgeby 15:22 (liksom värderingsobjekten Bor-
geby 15:20 mfl) är utpekade och angiven med en 3:a vilket visar på 
en bedömning (1-5) av hur mycket delområdena tål att bebyggas.  
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 Karta Förstudie Bjärreds utveckling 20200406 
 
 OBOS Mark har i april 2021 gjort två separata markförvärv i östra 

Höllviken. Stora Hammar 89:1 har en markareal om 12 964 kvm 
och utgörs av jordbruksmark och delvis skog. Köpeskillingen om 12 
mkr motsvarar 926 kr/kvm. De har även förvärvat Stora Hammar 
11:33. Den fastigheten är bebyggd med ett småhus med taxerad 
boarea om 153 kvm. Markområdet omfattar 12 198 kvm varav ett 
litet markområde i en separat del i Räng Sand om 188 kvm. Köpe-
skillingen uppgick till 11 mkr. Markområdet som i dagsläget utgör 
åkermark omfattar ca 10 600 kvm Vi har för begränsad info för att 
kunna bedöma värdet av själva småhusdelen på ett välgrundat 
sätt, men utifrån ett genomsnittligt K/T-tal i Vellinge på 1,9-2,0 så 
indikerar det 6,1-6,3 mkr i värde för småhusenheten. Slår vi ut res-
terande 4,7-4,9 mkr på återstående mark så indikerar det i stor-
leksordningen 450 kr/kvm markareal. Köpeskillingen motsvarar ca 
900 kr/kvm utslaget på hela markarealen ej beaktat värdet på det 
befintliga småhuset. Båda de förvärvade områdena ligger inom 
FÖP, men är inte utpekade i skede 1 eller 2, se kartor nedan. 
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Karta utbyggnadsskeden FÖP Östra Höllviken 

 
 Under slutet på 2017 förvärvade Cormac (Lommastrand Fastighets 
AB) fastigheten Karstorp 13:100 strax söder om Lomma Centrum 
där de nu planerar för ett nyproduktionsprojekt med bostadsrät-
ter. Beslut om planuppdrag för fastigheten fattades 2018-03-21, 
dvs förvärvet gjordes med återstående planrisk för det förväntade 
projektet och det fanns en bensinmack på platsen. Tomten omfat-
tar 2 603 kvm och förväntad byggrätt är ett e-tal om ca 1,0. Villko-
ren kring förvärvet är inte kända. 

 
Under sommaren 2021 har Södra Mark & Hus AB förvärvat fastig-
heterna Nordanå 10:17 & 10:18 i Staffanstorps kommun från två 
fysiska personer. Köpet omfattar ca 8 hektar obebyggd åkermark. 
Fastigheterna ligger jämte befintlig bebyggelse i Nordanå och är 
utpekade i Översiktsplanen för framtida bostadsbebyggelse. Köpe-
skillingen var 3,0 Mkr, vilket motsvarar 37 kr/kvm. 

 
 Utanför Bara, Svedala kommun, har Platsoptimera under vintern 

2020 förvärvat ca 85 hektar åkermark från en fysisk person. Fastig-
heten ligger precis söder om det pågående utbyggnadsområdet 
Bara Backar, och är utpekat för framtida bostadsbebyggelse enligt 
översiktsplanen. Positivt planbesked erhölls våren 2020 och plan-
arbetet ska påbörjas våren 2022. Området beräknas rymma 150 
bostäder. Köpeskillingen om 13,5 Mkr motsvarar ca 158 kr/kvm.  

  
 Söder om Bara, i Svedala kommun, finns planer på att anlägga en 

galoppanläggning, bostäder, hotell och konferensanläggning m.m. 
Värby Fastighets AB har våren 2020 sålt mark till kommunen för 
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galoppanläggningen och har i gengäld fått köpa ca 26 hektar mark 
som ska planeras för ca 400 bostäder samt hotell- och konferens-
anläggning. Köpeskillingen om 30 Mkr motsvarar ca 116 kr/kvm. 
Vid förvärvstidpunkten fanns det en nyligen antagen översiktsplan 
för området som dock ännu inte hade vunnit laga kraft. 

 
 I Klagshamn söder om Malmö förvärvade Fler Bostäder våren 2020 

ett markområde om ca 57 hektar åkermark, varav ungefär hälften 
är utpekad för framtida bebyggelse enligt översiktsplanen. Köpe-
skillingen om 15,7 mkr motsvarar ca 277 kr/kvm. Ungefär samti-
digt förvärvade en privat köpare ca 61 hektar åkermark, intill den 
mark som förvärvades av Fler Bostäder. Detta område låg dock ut-
anför översiktsplanen. Köpeskillingen om 2,1 Mkr motsvarade ca 
35 kr/kvm. 

 

Exploateringskalkyl byggklar mark Lomma 33:49 
 

 Man bör observera att exploateringskalkylerna främst är avsedd 
som komplement i marknadsvärdesbedömningen då det finns 
många osäkra parametrar. Det är likväl det som köpare av bygg-
rätter till stor del baserar sin betalningsvilja på. En exploaterings-
kalkyl kan ställas upp på en mängd sätt, vilket bidrar med ytterli-
gare osäkerhet i jämförbarheten mellan olika projekt.  

 
Fastighetstyp För Lomma 33:49 finns en antagen detaljplan och vi förutsätter att 

byggrätten är att betrakta som byggklar mark.  
 
Läge Värderingsobjektet är beläget i den södra delen av Lomma cent-

rum och har närhet till diverse service. 
 

 



Lomma 33:49, Borgeby 15:20, 15:21, 15:108, del av 15:23 & 15:24, Bjärred 9:5 10(22) 
Lomma kommun 

 

 

Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan som vann laga kraft 
2007-03-16. Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i tre 
våningar. Genomförandetiden har löpt ut.  

 

  
 
 Bestämmelserna v1 och v2 framgår av nedan: 

   
 
Förväntad byggrätt Byggrätten har av uppdragsgivaren uppgetts vara ca 3 000 BTA 

(preliminärt 3 060 BTA fördelat på 34 lägenheter och en mindre 
lokaldel). Vi har inte sett några skisser/volymstudier eller gjort nå-
gon självständig bedömning utan utgår från att detta är praktisk 
byggrätt. Tomtarealen är 1 574 kvm och e-talet blir då ca 1,9 
(BTA/tomtareal). 

Prisbild 
Bostadsrätter Snittpriset för bostadsrätter i Lomma de senaste 12 månaderna 

har varit 43 318 kr/kvm och tittar man sedan halvårsskiftet 2021 
så är snittet 44 225 kr/kvm. Snittstorleken på sålda lägenheter är 3 
rok om 77 kvm och snittpris 3,4 mkr och en avgift om 4 529 
kr/mån. Begränsar man sig till nyare bostadsrätter (byggda 2016 
eller senare) så är snittpriset ca 49 000 kr/kvm, 4,25 mkr med 
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snittstorleken 89 kvm och avgiften 4 510 kr/mån. De mest rele-
vanta föreningarna är Brf Centrumtorget och Brf Torghuset i 
Lomma som byggdes 2014 och ligger inom samma detaljplan som 
Lomma 33:49. Snittpriset i dessa föreningar har legat på 46 500 
kr/kvm under 2021 och strax under 45 000 kr/kvm sedan januari 
2019. Marknadsutvecklingen och prisbilden på de allra mest aktu-
ella nyproduktionsprojekten pekar mot ytterligare något högre 
priser. Belåningen i nyproducerad föreningar ligger normalt i span-
net 11 000 – 14 000 kr/kvm och de med högst belåning utslaget 
per BOA+LOA har normalt garage i källaren. Prisbilden på ett ny-
produktionsprojekt inom värderingsobjektet bedöms kunna ligga i 
nivån 60 000 kr/kvm inklusive underliggande lån i brf. 

 
Produktionskostnad Entreprenadkostnaden är normalt angiven exklusive moms och det 

vanligaste nyckeltalet som anges är kr/kvm BTA. Utöver entrepre-
nadkostnaden så tillkommer byggherreomkostnader (anslutnings-
avgifter, kreditiv, projektledning, besiktning, bygglov etc). Bygg-
herreomkostnaderna varierar mycket men ligger inte sällan i stor-
leksordningen 10-20 % av entreprenadkostnaden. Högre för små 
bostadsrättsprojekt och i underkant för stora hyresrättsprojekt. 
Material- och entreprenadpriser har stigit under senare tid. Vi räk-
nar med en entreprenadkostnad om ca 22 000 kr/BTA exkl moms 
och exklusive källargarage. Vi antar byggherreomkostnader om 
motsvarande 3 500 kr/BTA. 

 
Parkeringsfrågan  Då förväntad byggrätt motsvarar ett e-tal på ca 1,9 

(BTA/tomtareal), och i princip hela fastigheten antas bebyggas så 
antar vi att parkeringslösning får ske i källargarage vilket är fördy-
rande jämfört med parkeringslösning på mark. Att bygga källarga-
rage kostar normalt i storleksordningen 300-400 tkr/plats. Investe-
ringsmoms kan gå att lyfta vid uthyrning via extern operatör. Räk-
nar man med en p-norm om 1,0 och 34 lägenheter så motsvarar 
garagekostnaden ca 4 500 - 6 000 kr/kvm BOA. Ett eget garage ger 
dock ett mervärde och högre intäkter i brf som gör att låneutrym-
met i brf normalt blir högre. Markparkering kostar också att an-
lägga så det inte motiverat att belasta med hela kostnaden utöver 
normal entreprenadkostnad. 
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BOA/BTA Relationen BOA/BTA är högst väsentlig och vår erfarenhet är att 
det ofta ligger i spannet 0,73-0,81. Omräkning från BTA exkl moms 
till BOA inklusive moms i ett ordinärt bostadsprojekt motsvarar i 
storleksordningen en faktor om BTA exkl moms * 1,25 / 0,75 = ca 
1,67 BOA inkl moms. Så om byggkostnaden exklusive moms är 
22 000 kr/BTA exkl moms så ger det ca 37 000 kr/BOA inklusive 
moms.  

 
Marknadsmässig 
Projektpremie Projektpremien relaterar vi till insatt kapital, dvs produktionskost-

nad + markköp. För bostadsrättsprojekt bedöms det marknads-
mässigt att räkna med ca 10-20 %. Vi vet att det förekommer 
andra varianter på vilken bas projekt-premien ska relateras till i 
värderingssammanhang. I Boverkets rapport från mars 2015 
”Markpriser, markbrist och byggande”, anges nivån 15 - 25 pro-
cent som en normalt förekommande riskpremie för en projektut-
vecklare. Vi räknar med att köparen av byggrätten räknar med en 
projektpremie om 15 % påslag på byggkostnaden + byggrättspri-
set.  

   
Projektkalkyl 
Lomma 33:49 En översiktlig projektkalkyl kan utifrån ovanstående resonemang 

ställas upp enligt tabellen nedan. 
  

Exploateringskalkyl Lomma 33:49 
  

    kr/BOA   kr/BTA tkr 

Insatser + 47 000       

Lån i Brf + 13 000       

Nettointäkt Brf = 60 000       

BOA/BTA   0,75       

Entreprenadkostnad (inkl moms) - 36 000   27 000 82 500 

Merkostnad underjordiskt garage - 3 500   3 000 8 500 

Byggherreomkostnader - 4 667   3 500 10 500 

Produktionskostnad = 44 200   33 500 102 500 

Netto exkl fastighetsförvärv = 15 800       

Projektpremie/risk, ca 15 % - 8 000       

Byggrättsvärde = 7 800   5 900 18 000 

 
 Exploateringskalkylen indikerar att ca 6 000 kr/BTA eller ca 18 mkr 

inte är ett orimligt antagande och nivån stämmer relativt väl över-
ens med prisbilden på byggrätter på andra delmarknader med 
jämförbara prisnivåer på bostadsmarknaden. 
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Värderesonemang råmark Borgeby 15:20 mfl 
 

Fastighetstyp Råmark, förväntan om framtida byggrätter. Området används del-
vis för tillfällig bostäder (paviljonger), men avses avvecklas. 

 
Läge Värderingsobjektet är beläget i den norra delen av Borgeby i 

Lomma kommun. Det är främst småhusbebyggelse i närområdet 
och ett verksamhetsområde norr om. 

 

 
 

Planstatus  Området är i dagsläget inte detaljplanelagt. Det pågår arbete med 
en ny översiktsplan och i utställningshandlingen är delar av områ-
det utpekat för förtätning. Se kartor nedan. 

 

   
Kartor från utställningsförslag 2021-06-17 till ny ÖP 
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Kommentar från utställningsförslaget: 

 
 

 
 Värderingsobjektets utbredning ca 22 900 kvm. 
 

 Inom Borgeby 15:108 fanns tidigare Majas förskola med paviljong-
bebyggelse och som nu används som tillfälliga bostäder. Tidigare 
har planprocess påbörjats men avbrutits för denna del och avsik-
ten är att det ska ingå i framtida utveckling för bostadsbebyggelse. 

Förväntad 
Byggrätt Vi har inte tillgång till någon illustrationsplan eller volymstudie för 

det aktuella området. Området är i Förstudie för Bjärreds utveckl-
ing med en täthet om 3 på en skala 1-5. Området uppges omfatta 
ca 22 900 kvm. 
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 Mot bakgrund av ovan kan det vara rimligt att räkna med tät små-
husbebyggelse eller mix av småhus/radhus och inslag med flerbo-
stadshus. En exploateringsgrad om 0,3 motsvarar ungefär tät små-
husbebyggelse och med inslag av grupphus och flerbostadshus be-
döms det vara ett rimligt antagande. Området direkt söder om ger 
vägledning av vilken exploatering som är rimlig vid renodlad små-
husbebyggelse. 

 
 Vi har valt att inte upprätta någon explicit exploateringskalkyl, då 

vi saknar volymstudie/illustrationsplan, och har i bedömningen 
lagt stor vikt vid det referensförsäljningen av Borgeby 15:22 som 
har liknande förutsättningar och ligger nära i tid.  

 
Värdet på byggklar mark, liksom exploateringskostnader samt vän-
tetid och risker bör vara jämförbart med förväntningarna för Bor-
geby 15:22. Värdenivån för byggklar mark kan bedömas med led-
ning av prisbilden på slutprodukten som färdigt småhus, radhus 
och flerbostadshus. Området söder om med relativt nybyggda 
småhus ger vägledning i bedömningen. 
 
När det gäller justering för väntetid så lär det finnas en förväntan 
om att komma igång med planarbete i relativ närtid och kanske ha 
en detaljplan klar inom 2-3 år. Värderingsobjektet ligger med i 
”Förstudie Bjärreds utveckling 20200406” och även tidigare över-
siktsplan, men vi har inte närmare kännedom om prioriteringsord-
ning för framtida utveckling. Utöver förväntad väntetid för framta-
gande av ny detaljplan så är området också så pass stort att det 
kan förväntas byggas ut etappvis.  

 
Det återstår planrisk och därmed osäkerhet i både utfall i tillåten 
exploatering och en risk för att exploatering blir helt inställt. Vi be-
dömer att en köpare skulle räkna med att risken för helt inställd 
exploatering ändå är relativt liten.  
 
Risken för långdragna förseningar lär betraktas vara en överhäng-
ande risk. Vi har inte granskat eventuella rättigheter (ledningsrät-
ter, servitut etc) som kan vara försvårande/fördyrande eller risker 
kopplat till t ex arkeologi eller geoteknik. Vi har inte närmare un-
dersökt om exploateringskostnader kan förväntas vara normala, 
men förutsätter att risken kring detta är normalstor och i vart fall 
jämförbar med Borgeby 15:22.  
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Risk för sjunkande mark- och bostadspriser ska också vägas mot 
chansen att priserna kan stiga. Borgeby/Bjärred har en för reg-
ionen mycket stark småhusmarknad med bra grundförutsättningar 
för en fortsatt god utveckling. 
 

En översiktlig analys av referensförsäljningen Borgeby 15:22 ger 
att priset om 959 kr/kvm markareal motsvarar i storleksordningen 
hälften av förväntat värde som byggklar mark. Det bedöms vara 
relativt högt pris för att vara råmark i skedet före planbesked är 
lämnat. Marknadsläget är dock så starkt och konkurrensen bland 
bostadsutvecklare så stor att vi ser många affärer som görs på hi-
storiskt höga nivåer. Utöver förvärvet av Borgeby 15:22 har för-
värv i bl a östra Höllviken gjorts på liknande nivåer av mark med 
relativt lika förutsättningar. Möjligen kan man utifrån kommenta-
ren i den fördjupade översiktsplanen förvänta sig en något högre 
exploateringsgrad för Brogeby 15:22 (den norra delen) jämfört 
med värderingsobjektet. 
 

Mot bakgrund av ovan bedöms det mest sannolika priset för mark-
området inom Borgeby 15:20, 15:21, 15:108, del av 15:23 & 15:24 
vara i linje med referensförsäljningen 959 kr/kvm tomtareal eller 
något lägre. Området uppges omfatta 22 900 kvm och värdet blir 
då i storleksordningen 20-22 mkr.  
 

Värderesonemang råmark Bjärred 9:5 
 

Fastighetstyp Råmark, förväntan om framtida byggrätter. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget i Bjärred i det kommande utbygg-

nadsområdet benämnt Bjärreds Vångar i Lomma kommun.  
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Planstatus  Området är i dagsläget inte detaljplanelagt. Det pågår arbete med 
en ny översiktsplan och i utställningshandlingen är området utpe-
kat för förtätning. Se kartor nedan. 

 

   
Kartor från utställningsförslag 2021-06-17 till ny ÖP 
 

 
Värderingsobjektets utbredning. 
 

Förväntad 
Byggrätt Området är utlagt i Förstudie för Bjärreds utveckling med en tät-

het om 5 på en skala 1-5. Området uppgår enligt fastighetsregist-
ret till 22128 kvm markareal. Vi har inte tillgång till någon volym-
studie för det aktuella området. Det finns dock en illustrationsplan 
för Bjärreds vångar (Bjärreds vångar, uppdatering planstruktur 
2020-04-29) där även det aktuella området har ritats in. Lägger 



Lomma 33:49, Borgeby 15:20, 15:21, 15:108, del av 15:23 & 15:24, Bjärred 9:5 18(22) 
Lomma kommun 

 

 

man den illustrationsplanen ovanpå en karta med fastighetsgrän-
serna får man resultat enligt karta nedan och ger en uppfattning 
om hur mycket kvartersmark som kan förväntas. 

 

 
 

 
Illustrationsplan Bjärreds Vångar och fastighetsgränser värderingsobjektet 
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Utdrag Förstudie Bjärreds utveckling 20200406 
 
Utifrån ovan bedöms det rimligt att anta att i storleksordningen 
hälften av arealen blir kvartersmark. Området kan alltså antas få 
en täthet om 5 på en skala 1-5. Med antagande om e-tal 1,0-2,0 
inom kvartersmark ger det ett e-tal 0,5-1,0 inom markareal. Vidare 
borde det vara rimligt att räkna åtminstone lika hög exploatering 
som snittet för Bjärreds Vångar på norra sidan Norra Västkustvä-
gen som förväntas bli ca 0,5. 

 
Vi har valt att inte upprätta någon explicit exploateringskalkyl, då 
vi saknar volymstudie. Även för detta markområde bedöms refe-
rensförsäljningen av Borgeby 15:22 vara den mest relevanta, även 
om det är viss skillnader på mikroläge och förväntad typ av exploa-
tering.  

 
Värdet på byggklar mark, liksom exploateringskostnader samt vän-
tetid och risker bör vara relativt jämförbart med förväntningarna 
för Borgeby 15:22. Värdenivån för byggklar mark kan bedömas 
med ledning av prisbilden på slutprodukten som färdigt småhus, 
radhus och flerbostadshus. För Bjärred 9:5 kan det förväntas bli 
högre exploateringsgrad än i Borgeby, men det är inte nödvändigt-
vis så stor värdeskillnad på marken för det då betalningsviljan för 
småhus är så stark. 
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När det gäller justering för väntetid så lär det finnas en förväntan 
om att komma igång med planarbete i relativ närtid och kanske ha 
en detaljplan klar inom 2-3 år. Värderingsobjektet ligger med i 
”Förstudie Bjärreds utveckling 20200406” och även tidigare över-
siktsplan, men vi har inte närmare kännedom om prioriteringsord-
ning för framtida utveckling. Utöver förväntad väntetid för framta-
gande av ny detaljplan så är området också så pass stort att det 
kan förväntas byggas ut etappvis.  

 
Det återstår planrisk och därmed osäkerhet i både utfall i tillåten 
exploatering och en risk för att exploatering blir helt inställt. Vi be-
dömer att en köpare skulle räkna med att risken för helt inställd 
exploatering ändå är relativt liten. Området bedöms utgöra en vä-
sentlig del för utvecklingen i Bjärred som helhet. 
 
Risken för långdragna förseningar lär betraktas vara en överhäng-
ande risk. Vi har inte granskat eventuella rättigheter (ledningsrät-
ter, servitut etc) som kan vara försvårande/fördyrande eller risker 
kopplat till t ex arkeologi eller geoteknik. Vi har inte närmare un-
dersökt om exploateringskostnader kan förväntas vara normala, 
men förutsätter att risken kring detta är normalstor och i vart fall 
relativt jämförbar med Borgeby 15:22.  
 
Risk för sjunkande mark- och bostadspriser ska också vägas mot 
chansen att priserna kan stiga. Borgeby/Bjärred har en för reg-
ionen mycket stark småhusmarknad och även relativt starkt för 
bostadsrätter med bra grundförutsättningar för en fortsatt god ut-
veckling. 
 
En översiktlig analys av referensförsäljningen Borgeby 15:22 ger 
att priset om 959 kr/kvm markareal motsvarar i storleksordningen 
hälften av förväntat värde som byggklar mark. Det bedöms vara 
relativt högt pris för att vara råmark i skedet före planbesked är 
lämnat. Marknadsläget är dock så starkt och konkurrensen bland 
bostadsutvecklare så stor att vi ser många affärer som görs på hi-
storiskt höga nivåer. Utöver förvärvet av Borgeby 15:22 har för-
värv i bl a östra Höllviken gjorts på liknande nivåer av mark med 
relativt lika förutsättningar.  
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För Bjärred 9:5 kan exploateringsgraden förväntas bli högre än för 
Borgeby 15:22. Med översiktligt antaganden om en exploaterings-
grad om ca 0,5 eller strax över utslaget på hela markarealen samt 
marknadsmässiga antagande om värde på byggklar mark, exploa-
teringskostnader, och samma väntetid och riskavdrag som för Bor-
geby så bedöms markvärdet ligga kring 1150 - 1250 kr/markareal.  
Bjärred 9:5 omfattar 22 128 kvm och värdet bedöms med ledning 
av ovan till i storleksordningen 26-28 mkr.  

 

Sammanfattande värderesonemang  
 

 Det kan poängteras att byggrätts- och markvärdering alltid är be-
häftad med betydande osäkerhet och det faktum att kommunen 
själv har stort inflytande över vilka värden/förväntningsvärden 
som tillskapas.  

 
Byggrätten inom Lomma 33:49 antas vara att anse som byggklar 
mark och då det uppges finnas volymstudier utifrån gällande de-
taljplan så kan osäkerheten anses vara förhållandevis begränsad. 
Det bör finnas många potentiella köpare som gör någotsånär lik-
nande bedömningar kring grundförutsättningarna kring byggrät-
ten. 
 
När det gäller Borgeby 15:20 mfl så finns det en direkt jämförbar 
försäljning intill under 2021 och det finns oss veterligen ingen 
större anledning att göra en väsentligt annorlunda värdebedöm-
ning än nyckeltalet kr/markareal som den försäljningen ger. Nivån 
är relativt hög för att vara råmark innan planbesked men det är 
samtidigt rimligt utifrån det vi ser på marknaden generellt och de 
starka förväntningsvärden det finns kring detaljplanering i relativ 
närtid. 
 
För Bjärred 9:5 finns en förväntan om något högre exploaterings-
grad inom kvartersmark jämfört Borgeby. Det är samtidigt en hel 
del av området som kan förväntas bli grönytor/gröna korridorer 
utifrån det som framgår av planstruktur för Bjärreds Vångar samt 
förstudie för Bjärreds utveckling. Området är centralt för utveckl-
ingen av Bjärred baserat översiktsplan och nämnda handlingar vil-
ket gör att förväntningsvärdet och exploateringstrycket är åt-
minstone lika stort som för Borgeby. Sammantaget bedöms det 
rimligt att räkna med ett något högre markvärde i kr/markareal än 
för Borgeby 15.20 mfl. En översiktlig exploateringskalkyl ger också 
att det är rimligt att anta ett något högre värde än för Borgeby 
15:20 mfl med samma antagande om tids- och riskavdrag. 
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Marknadsvärdenivåerna utifrån erhållna uppgifter och gjorda an-
taganden bedöms vid värdetidpunkten december 2021 till: 

 
 Lomma 33:49   ca 18 mkr 
 Borgeby 15:20 mfl ca 20-22 mkr 
 Bjärred 9:5    ca 26-28 mkr  
 
Malmö 2021-12-21   
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

Olle Winroth 
Civilingenjör 

 
 
Bilagor;  
1. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) 
2. Kartor 
3. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, 111 56  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Sankt Persgatan 27, 602 33  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Sundsvall 
Klökanvägen 8, 857 53  Sundsvall 
Tel 070 229 05 15 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Skomakargatan 2, 722 11 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-02-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 17 KS KF/2017:75 

Revidering av finansiering av samverkansavtal avseende Malmöpendeln – 
Lommabanan etapp 2 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-07 § 80 om finansiering av samverkansavtal avseende 
Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2. 

Ramavtalets styrelse fastställde i juni 2021 en uppdaterad betalplan för projektet. Betalplanen är 
utformad i 2016 års prisnivå och justeras med KPI. Betalplanen är framflyttad ett år vilket gör att 
Lomma kommuns avsättning måste utökas med ytterligare 0,7 mnkr avseende indexuppräkning på 
beloppet. 

Samtidigt har Lomma kommun överenskommit med Malmö stad och Kävlinge kommun att fördela 
förskotteringsbeloppet om 25 mnkr med en tredjedel vardera, vilket motsvara 8,3 mnkr. I tidigare 
beslut var förkotteringsbeloppet fördelat med 50 % på Region Skåne och vardera 16,7 % av Malmö 
stad, Kävlinge kommun och Lomma kommun, vilket motsvarade 4,2 mnkr. 

Planeringsavdelningen och ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-02-01 för förslaget 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09, § 33. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 § 33 
- Skrivelse 2022-02-01 från planeringsavdelningen och ekonomiavdelningen 
- Skrivelse 2021-12-07 från Malmö stad, ”Betalplan för projektet Malmöpendeln/Lommabanan 

etapp 2” 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2017-12-07 § 80 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den uppdaterade 

betalplanen inklusive Lomma kommuns andel av förskotteringen. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisa den ökade 
medfinansieringskostnaden på 0,7 mnkr avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnaden finansieras genom 
förändring av resultatet inom finansförvaltningen. Framtida förändrade utbetalningar ska 
beaktas i budget 2023-2026 samt i den långsiktiga planeringen. 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till:  
Kommunfullmäktige  
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Planeringsavdelningen 

Vår referens: Helena Sääf 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: helena.saaf@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2017:75 

Finansiering av samverkansavtal avseende Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2, 
revidering. 

Förslag till beslut:  
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den uppdaterade betalplanen inklusive Lomma 

kommuns andel av förskotteringen. 

- Kommunfullmäktige beslutar att redovisa den ökade medfinansieringskostnaden på 0,7 mnkr 
avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden finansieras genom förändring av resultatet inom 
finansförvaltningen. Framtida förändrade utbetalningar ska beaktas i budget 2023-2026 samt i 
den långsiktiga planeringen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-07 § 80 om finansiering av samverkansavtal avseende 
Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2. 
 
Följande beslut togs: 
- Kommunfullmäktige beslutar att redovisa hela medfinansieringskostnaden avseende 

Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 om 19,1 mnkr under år 2017. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden finansieras genom förändring av resultatet inom 
finansförvaltningen. Framtida utbetalningar har beaktats i budget för 2018 med långtidsplan 
2019 -2020 samt kommer att beaktas i den långsiktiga planeringen. 

 
Ramavtalets styrelse fastställde i juni 2021 en uppdaterad betalplan för projektet. Betalplanen är 
utformad i 2016 års prisnivå och justeras med KPI. Betalplanen är framflyttad ett år vilket gör att 
Lomma kommuns avsättning måste utökas med ytterligare 0,7 mnkr avseende indexuppräkning på 
beloppet.  

Samtidigt har Lomma kommun överenskommit med Malmö stad och Kävlinge kommun att fördela 
förskotteringsbeloppet om 25 mnkr med en tredjedel vardera, vilket motsvara 8,3 mnkr. I tidigare 
beslut var förkotteringsbeloppet fördelat med 50 % på Region Skåne och vardera 16,7 % av Malmö 
stad, Kävlinge kommun och Lomma kommun, vilket motsvarade 4,2 mnkr. 
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Bakgrund/Analys 
Malmö stad tecknade 2017-10-30 ”Sverigeförhandlingen, ramavtal 8 – storstad Malmö” 
(”Ramavtalet”) med staten och Region Skåne. Som en följd av detta tecknade Lomma kommun, 
Malmö stad och Kävlinge kommun 2017-12-08 Samverkansavtal avseende Malmöpendeln-
Lommabanan etapp 2 (”Samverkansavtalet”) gällande medfinansiering till infrastruktur och 
utbyggnad av bostäder. Den totala kostnaden för Lommabanan etapp 2 beräknas till 200 mnkr 
(prisnivå 2016, justeras med KPI) varav staten åtagit sig att finansiera 100 mnkr, Region Skåne 50 
mnkr och Malmö stad 50 mnkr. 25 % av statens åtagande (dvs 25 mnkr, motsvarande 12,5 % av 
totalkostnaden för Lommabanan etapp 2) är villkorat av att bostadsåtagandet enligt Ramavtalet 
fullgörs och utbetalas tidigast år 2035. Detta belopp behöver därför förskotteras. 

Enligt samverkansavtalet har Lomma och Kävlinge kommuner gentemot Malmö stad åtagit sig att 
finansiera vardera 17 mnkr (en tredjedel) av Malmö stads åtagande om 50 mnkr. För Lomma 
kommuns del avsattes 19,1 mnkr 2017 vilket var 17 mnkr uppräknat med KPI fram till betaldagen. 

Till nämnda avtal tidigare hörande betalplan har ej beaktat förskotteringsbeloppet på 25 mnkr 
kopplat till bostadsåtagandet. 

En uppdaterad betalplan fastställdes av Ramavtalets projektstyrelse i juni 2021. Lomma kommuns 
betalplan uppdateras i enlighet med denna.  

Betalplanen är justerad och framskjuten ett år jämfört med tidigare betalplan vilket medför att 
tidigare avsatt indexerat belopp på 19,1 mnkr kommer att uppgå till 19,8 mnkr.  

I tidigare beslutsunderlag antogs att förskotteringen på 25 mnkr skulle fördelas med 50 % av Region 
Skåne och vardera 17 % av Malmö stad, Kävlinge kommun och Lomma kommun. Totalt skulle detta 
inneburit en förskottering på 4,2 mnkr för Lomma kommun. 

Lomma kommun har med Malmö stad och Kävlinge kommun överenskommit att fördela 
förskotteringsbeloppet med en tredjedel vardera. Förskotteringsbeloppet för Lomma kommun 
uppgår därmed till 8,3 mnkr mot tidigare 4,2 mnkr då Lomma kommun antog att Region Skåne skulle 
stå för 50 % av förskotteringen. Kommunerna (Malmö, Lomma, Kävlinge) står alltså tillsammans för 
37,5 % (50 + 25 mnkr) av projektets investeringskostnader och får tillbaka 12,5 % (25 mnkr) när 
bostadsåtagandet är färdigt senast vid utgången av 2035.  

Rekvirering sker av Trafikverket direkt till varje enskild kommun enligt vid varje tillfälle gällande 
betalplan (beslutad av Ramavtalets projektstyrelse). Betalplanen uppdateras vid behov allteftersom 
projektet Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2 fortgår. 
 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Malmö stad, ”Betalplan för projektet Malmöpendeln/Lommabanan etapp 2” 

(2021-12-07). 
- Sammanträdesprotokoll KF 2017-12-07 § 80 (med betalplan). 

 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med kommunjurist Sarah Anderberg samt 
intern på ekonomiavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

 

Helena Sääf 
Mark- och exploateringschef 

Samuel Sköld 
Ekonomichef/t.f. kommundirektör 
 

 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten 
Ekonomiavdelningen 



Betalplan för projektet Malmöpendeln/Lommanbanan etapp 2 
2021-12-07 
 
En uppdaterad betalplan (se nedan) fastställdes av Ramavtalets styrelse i juni 2021. Betalplanen är 
utformad i 2016 års prisnivå och justeras med KPI. Varje kommun står för en tredjedel av det 
belopp som syns på raden Malmö Stad. Beloppen indexjusteras och bastalet är KPI för januari 
2016. Trafikverket rekvirerar en tredjedel av betalplanen (indexjusterat) från varje kommun 
separat. 
 
Den uppdaterade betalplanen följer Sverigeförhandlingens avtalsskrivning. Det innebär att staten 
slutfinansierar 25 % av sitt åtagande när bostadsåtagandet är färdigställt. Det innebär att 
kommunerna betalar 37,5 % av investeringskostnaden fram till 2035 då 12,5 % av den totala 
investeringen återbetalas. Således är en tredjedel av det rekvirerade beloppet från och med 2021 
förskottering. 
 

 
 
 
Förskotteringen som Lomma och Kävlinge betalar löpande under projektets gång är en 
fordran som Lomma och Kävlinge kommer få tillbaka 2035 förutsatt att bostadsåtagandet 
är färdigt. På vem har Lomma och Kävlinge en fordran? 
Lomma och Kävlinge har en fordran på Malmö som är avtalspart mot staten i 
Sverigeförhandlingen. 
 
Rekvisitionerna som Trafikverket skickat till Malmö, Lomma och Kävlinge under 2018-2020 har 
inte innehållit förskottering. En grov bedömning är att det blir ca 350 tkr per kommun som inte 
betalats in. Dock är betalplanen som antogs i juni 2021 utformad efter att detta ska justeras 2027 
och då justerat med KPI som gäller för den tidpunkten. 
 
Till vem görs utbetalningen när bostadsåtagandet är färdigställt? 
Utbetalningen görs till Malmö Stad eftersom det är Malmö Stad som är avtalspart. Malmö 
ansvarar sedan för utbetalningen till Lomma och Kävlinge. 
 
Bedömning nytt tillägg till våra avtal  
Malmö gör bedömningen att vi inte behöver tecknat något tillägg till vårt samverkansavtal och 
andra befintliga avtal inom Sverigeförhandlingen. Vi har principer om finansiering i vårt 
samverkansavtal.  





































Kommunfullmäktige 
2022-03-03 
 

Ärende 

10 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-02-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 18 KS KF/2022:35 

Beslut om hemställan om medel för ökade kostnader avseende ombyggnation av 
fastigheten Vinstorp 25:106 (Bildrike LSS-boende) 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-14, § 9, att hemställa hos kommunfullmäktige att 
utöka totalavgiften avseende projekt KF-projektnummer 1530, ombyggnation av fastigheten Vinstorp 
25:106 till LSS-gruppbostad till 20,5 mnkr, då inkomna anbud ej ryms inom beslutad ram. 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-02-10 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16, § 43. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16 § 43 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-14 § 9 
- Skrivelse 2022-02-10 från ekonomiavdelningen 
- Skrivelse 2022-02-08 från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka totalutgiften avseende KF-

projekt ”Ny gruppbostad LSS” med 5,5 mnkr, i budget 2022, till 20,5 mnkr. 

- Finansiering ske genom en ytterligare belastning av rörelsekapitalet. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Ekonomiavdelningen 

Vår referens: Elisabet Andersson 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: Elisabet.Andersson@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:35 

Yttrande över hemställan om medel för ökade kostnader avseende ombyggnation 
av fastigheten Vinstorp 25:106 (KF-projektnummer 1530) 

Förslag till beslut:  
- Under förutsättning av att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens 

förslag föreslås kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att utöka totalutgiften 
avseende Ny gruppbostad LSS med 5,5 mnkr, i budget 2022, till 20,5 mnkr.  

- I det fall att kommunfullmäktige godkänner förslaget föreslås finansiering ske genom en 
ytterligare belastning av rörelsekapitalet. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en utökning av totalutgiften för KF-projekt Ny gruppbostad 
LSS. Ärendet kommer att hanteras på samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts ordinarie 
sammanträde den 14 februari för att sedan hanteras i ett extra nämndsmöte samma dag.  

Bakgrund/Analys 
Av socialnämndens bostads- och lokalförsörjningsplan 2021-2030, framgår behov av en gruppbostad, 
LSS om 6 lägenheter redan 2022 med kommentaren att möjligheten att iordningställa redan 
befintliga lokaler ska prövas. Av nämndens budgetförslag, även det från den 15 juni, framkommer 
inte behov av att avsätta investeringsmedel för ändamålet. I samband med investeringsplanerings-
gruppens (IP-gruppens) möte i augusti, inför budgetberedningen, framfördes behov av en investering 
i en gruppbostad inom LSS redan 2022. IP-gruppens förslag till budgetberedningen var en totalutgift 
på 15 mnkr, utifrån en kalkyl som enligt samhällsbyggnadsförvaltningen var gjord med utgångspunkt 
i att bygga om den före detta förskolan Bildrike i Lomma. Kommunfullmäktige fastställde den 28 
oktober totalutgiften för KF-projektet till 15 mnkr med en driftstart 2022. 

Den föreslagna förändringen av totalutgiften är av väsentligt belopp, 36,7 % högre än fastställd 
budget. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, beror den högre utgiften på att komplexiteten i 
ombyggnationen inte har beaktats i tillräckligt stor utsträckning, korta tidsförhållanden samt ökade 
byggpriser.   

För att möjliggöra ordentliga beslutsunderlag och mer träffsäkra beräkningar är det viktigt att i 
möjligaste mån följa Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar enligt vilka 
investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. För att lokalförsörjningsplanerna ska ha en god 
framförhållning samt hantera de mellanrum som riskerar uppstå mellan nämndernas 
ansvarsområden, är det viktigt med god kommunikation mellan förvaltningar och nämnder. 
Angelägenhetsgraden i socialförvaltningens bostadsbehov har framförts sent i processen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har, trots inledande analys avseende behov och investeringsutgifter, 
till viss del varit allt för schablonmässig i beräkningarna. Projekt som föreslås sent i processen, i 
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kombination med ett genomförande tidigt i budgetperioden, innebär sannolikt både en större 
osäkerhet och ett högre risktagande.  

I den fortsatta budgetprocessen kommer fastighetsverksamheten att ta hänsyn till fastighetens nya 
ändamål, det vill säga ny hyresgäst, och under förutsättning av fullmäktiges beslut också ta hänsyn till 
konsekvenserna av den högre kostnaden inom ramen för internhyressystemet. 

Ekonomiavdelningen har i övrigt inget att erinra i ärendet. Under förutsättning av att 
samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag föreslås 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att utöka totalutgiften avseende Ny 
gruppbostad LSS, med 5,5 mnkr, år 2022, till 20,5 mnkr.  

I det fall att kommunfullmäktige godkänner förslaget föreslås finansiering ske genom en ytterligare 
belastning av rörelsekapitalet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-08 
 

Samråd 

 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Elisabet Andersson 
Ekonom 

Samuel Sköld 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

 
Hemställan om medel för ökade kostnader avseende ombyggnation av fastigheten Vinstorp 
25:106 (KF-projektnummer 1530) 
 
Förslag till beslut: 

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
bevilja en utökad investeringsbudget om tillkommande medel om 5 500 000 kronor, exklusive 
mervärdesskatt, för finansiering av ökade utgifter under 2022 i samband med ombyggnation 
av fastigheten Vinstorp 25:106 till LSS gruppbostad.  Utökad ram med totalutgift för projektet 
(KF-projektnummer 1530) föreslås fastställas till 20 500 000 kronor.   

- Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar samhällsbyggnadschefen att fatta beslut om 
tilldelning samt att teckna upphandlingskontrakt förutsatt att kommunfullmäktige fattar 
beslut om utökad ram och att totalutgiften innehålls inom beslutad ram om 20 500 000 kronor.  

 
Ärende 

I samband med pågående förprojektering av ombyggnationen av fastigheten Vinstorp 25:106 till en 
LSS gruppbostad har inkomna anbud ej rymts inom beslutad ram. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör 
bedömningen att en utökad ram med totalutgift om 20 500 000 erfordras för att projektet ska kunna 
genomföras. 
 
Att Lomma kommun saknar möjlighet att erbjuda den aktuella målgruppen boende inom kommunen 
skapar strukturella hinder som gör att dessa individer måste placeras externt eller inte alls kan erbjudas 
bostad. Detta skapar också ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör, i samråd med Socialförvaltningen, bedömningen att den 
ekonomiska nyttan med projektet överstiger dessa kostnader även efter föreslagen utökning av ram 
samt att det även kommer att skapa ett mervärde för individerna.  
 
Bakgrund/analys 

Inledning 

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) har per den 2021-05-31 inkommit med en 
uppsägning av lokalresurs gällande fastigheten Vinstorp 25:106 i samband med beslut om avveckling 
av Bildrike förskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter, i samråd med respektive förvaltning, 
utrett ett framtida ändrat användande av lokalresursen utifrån kommunens samlade lokalbehov. 
Resultatet av utredningen har blivit en föreslagen ombyggnation av fastigheten till en LSS gruppbostad 
med driftstart under 2022. I samband med att kommunfullmäktige per den 2021-10-28 har beslutat 
om att fastställa budget för 2022 (KF §100) har projektets ram fastställts med totalutgift 15 000 000 
kronor.  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2022-02-08 
TEKNIK- OCH FASTIGHETSAVDELNINGEN  

Vår referens: Johan Erlandsson, lokalförsörjningsstrateg   
Direkttel: 0733 411 606  
E-post: johan.erlandsson@lomma.se  
Diarienr: SBN/2022:64 
Er referens:  

mailto:johan.erlandsson@lomma.se
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Den beslutade totalutgiften grundar sig på den produktionskostnadsbedömning som 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram under augusti 2021. Under anbudsförfarandet i januari 
2022 har inkomna anbud visat sig ej rymmas inom projektets beslutade ram. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör mot bakgrund av detta bedömningen att en utökad ram med 
totalutgift om 20 500 000 kronor erfordras för att projektet ska kunna genomföras. Detta innebär 
följaktligen en negativ kostnadsavvikelse om -36.7 procent relativt den ursprungliga 
kostnadsbedömningen. 
 
Analys utifrån verksamhetsperspektiv 
Socialförvaltningen betonar att LSS är en rättighetslagstiftning där de insatser som erbjuds inom LSS 
ska kunna erbjudas av kommunen. Det innebär följaktligen att Lomma kommun ska kunna garantera 
att en viss typ av verksamhet finns inom kommunen, vilket inte är fallet idag för målgrupper med mer 
omfattande behov. De individer som är tilltänkta att flytta in på fastigheten efter ombyggnationen är 
individer som idag inte kan bo i Lomma kommun då förutsättningar saknas för att möta deras behov 
inom ramen för kommunens befintliga bostadsbestånd. Individerna har omfattande 
funktionsnedsättningar, både fysiskt och kognitivt, där behoven kring deras boende är större än övriga 
målgrupper som redan i dag bor i Lomma kommun. Socialförvaltningen ser också att denna målgrupp 
kommer att öka framöver.  
 
Individer inom den aktuella målgruppen har placerats externt eller har helt enkelt inte kunnat erbjudas 
boende i den kommun de aktivt valt för att exempelvis bo nära sin familj. Detta innebär att kommunen 
i dagsläget betalar för deras boende till annan aktör. En LSS-bostad inom kommunen har en 
driftskostnad på cirka 4 500 – 5 000 kronor per dygn, medan en extern placering kostar kommunen 
5 000 – 12 000 kronor per dygn, vilket gör att verksamheten är mer kostnadseffektiv att bedriva i egen 
regi sett till dessa driftkostnader.  
 
Vidare har några av de individerna som är tänkta att flytta in på fastigheten väntat på boende inom 
kommunen under en längre tid, vilket skulle kunna komma att vitesföreläggas. I dessa fallen skulle det 
kunna röra sig om betydande belopp om dessa individer inte kan erbjudas boende. Risken för 
vitesföreläggande föreligger under hela perioden fram till driftstart och risken för nya 
vitesföreläggande ökar med försenad driftstart. Vitet baseras på ställtiden multiplicerat med 
dygnskostnaden för insatsen från beslut till dess att det är verkställt. Att skyndsamt få till en långsiktig 
och hållbar lösning för den aktuella målgruppen inom kommunen är därför viktigt för att undvika 
denna typ av merkostnader framöver.   
 
Att bereda boende för dessa individer kan också få positiva ekonomiska fördelar utifrån 
utjämningssystemet. LSS-utjämningen utjämnar för kostnadsskillnader och ska därigenom stimulera 
kommuner som har lite verksamhet i förhållande till invånarantalet att bygga upp en egen 
basverksamhet så att personer med funktionshinder får större möjligheter vid valet av bosättning. 
Socialförvaltningen gör bedömningen att en större positiv ekonomisk effekt skulle uppstå genom LSS-
utjämning givet att de individer som omnämns ovan skulle kunna erbjudas bostad inom kommunen.  
 
Analys utifrån fastighetsverksamheten 
Delar av den negativa kostnadsavvikelsen som har identifierats i samband med anbudsförfarandet är 
hänförlig till att Samhällsbyggnadsförvaltningen inte i tillräcklig utsträckning har beaktat 
kostnadsdrivande faktorer i samband med en ombyggnation och i synnerhet komplexiteten i en 
ombyggnation med så pass många specialanpassningar för individer med omfattande behov. De 
schablonvärden som har använts för att bedöma kostnaderna har därför varit för låga. Efter 
kostnadsbedömningen, som har legat till grund för beslutad totalutgift,  har behoven analyserats mer 
i detalj allt eftersom förprojekteringsarbetet har fortskridit och då tidsförhållandet (från förstudie till 
beslutat genomförande) har varit synnerligen kort har detta därmed gett utslag först i anbuden. 
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Vidare har Samhällsbyggnadsförvaltningen haft svårt att navigera i de fluktuationer i byggnadspriser 
som funnits i perioden 2020-2022. Enligt nedanstående sammanställning ökade entreprenadindex 
gällande ombyggnadsarbeten med 6.0 procent under 2021 och motsvarande för trädgårdsarbeten 
(utemiljö) med 5.8 procent, vilket är exceptionellt högt i perioden.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutsats 

Differensen mellan budget och anbudsnivå är hänförlig till att komplexiteten i ombyggnationen ej har 
beaktats i tillräckligt stor utsträckning, korta tidsförhållanden samt ökade byggnadspriser. Trots de 
tillkommande kostnaderna gör Samhällsbyggnadsförvaltningen, i samråd med Socialförvaltningen, 
bedömningen att den ekonomiska nyttan med projektet överstiger kostnaderna för ombyggnationen 
även efter föreslagen utökning av ram. Detta mot bakgrund att kunna erbjuda boende till alla 
kommuninvånare oavsett funktionsförmågor och behov utifrån rådande rättighetslagstiftning (LSS) 
samt utifrån ovanstående resonemang kring driftkostnader, vitesföreläggande och ekonomiska 
fördelar utifrån utjämningssystemet.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga 1 Reviderad driftkalkyl, Ombyggnation av fastigheten Vinstorp 25:106 
 
Bilaga 2 Reviderat objektkort, KF-proj. 1530, Bildrikes fsk ombyggnad till LSS boende 
 
Bilaga 3 Administrativa föreskrifter 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 
 
Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med Socialchefen samt Avdelningschef för 
funktionsstöd inom Socialförvaltningen. 
 
 
Johan Erlandsson   Mattias Persson 
Lokalförsörjningsstrateg   Teknik- och Fastighetschef 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Johan Erlandsson, Teknik- och Fastighetsavdelningen 
Mattias Persson, Teknik- och Fastighetsavdelningen 
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Bilaga 1 Reviderad driftkalkyl  

KF-projektnummer 1530    
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Bilaga 2 Reviderat objektkort  

KF-projektnummer 1530    
   

  



 
 

 

 Handling 6.1.1 
 

  

 LOMMA KOMMUN 
VINSTORP 25:106 
LILLEVÅNGSGATAN GRUPPBOENDE 
 
OMBYGGNAD AV FD FÖRSKOLA TILL 
GRUPPBSOTAD  

 

 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
 
 
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
2021-12-20 

 
 
 
 
 
 

  
 

  



Administrativa föreskrifter – Gruppboende med 6 lägenheter och gemensamma utrymmen  2 
 

Innehållsförteckning    

      

AF   ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER .................................................................................... 3 

AFA   ALLMÄN ORIENTERING ...................................................................................................... 3 

AFA.1  Kontaktuppgifter .............................................................................................................................. 3 

AFA.2  Orientering om objektet .................................................................................................................. 5 

AFA.3  Förkortningar .................................................................................................................................... 5 

AFA.4  Begreppsförklaringar ...................................................................................................................... 6 

AFB   UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER ...................................................................................... 7 

AFB.1  Former m m för upphandling ......................................................................................................... 7 

AFB.2  Förfrågningsunderlag ..................................................................................................................... 7 

AFB.3  Anbudsgivning ................................................................................................................................. 9 

AFB.5  Prövning av anbudsgivare och anbud........................................................................................ 10 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 13 

AFD   ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD .........................................15 

AFD.1 Omfattning ...................................................................................................................................... 15 

AFD.3  Organisation ................................................................................................................................... 26 

AFD.4  Tider ................................................................................................................................................ 30 

AFD.5  Ansvar och avhjälpande ............................................................................................................... 31 

AFD.6  Ekonomi .......................................................................................................................................... 33 

AFD.7   Besiktning ....................................................................................................................................... 36 

AFD.8  Hävning ........................................................................................................................................... 37 

AFD.9  Tvistelösning .................................................................................................................................. 38 

AFG  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL ........................................................................39 

AFG.1  Etablering av arbetsplats ............................................................................................................. 39 

AFG.2  Inmätning och utsättning .............................................................................................................. 40 

AFG.3  Skydd m m ..................................................................................................................................... 40 

AFG.4  Leverans, transport m m .............................................................................................................. 42 

AFG.5  Arbetsställningar och montering ................................................................................................. 42 

AFG.6  Ursparning, håltagning, igensättning och tätning ..................................................................... 42 

AFG.7  Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m ................................................... 42 

AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring, m m ................................................................................ 43 

 

 
 Bilaga:  APD-plan 



Administrativa föreskrifter – Gruppboende med 6 lägenheter och gemensamma utrymmen  3 
 

AF   ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER  
  
 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 och är uppgjorde för totalentreprenad. 
 

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa 
föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016:679 (GDPR). Detsamma 
förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud/offert eller annan handling 
enligt dessa föreskrifter.  

AFA   ALLMÄN ORIENTERING   

AFA.1  Kontaktuppgifter   
  
AFA.11 Byggherre  
  
  Lomma kommun  
 Tekniska nämnden     

Org. nr: 212000-1066 
234 81 Lomma  

 
AFA.12  Beställare  
 

Se AFA.11.  
  
AFA.121  Beställarens kontaktperson under anbudstiden  
  
 Namn: Christer Carlsson 
 Telefon: 0733-411181 
 E-post: christer.carlsson@lomma.se 
 
AFA.122  Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet  
  
  Se AFA.121. 
 
AFA.13  Projektörer  
   

Arkitekt: 
 Namn: Ylva Hegelund, Kamikaze Arkitekter AB 
 Telefon: 070-8346648 
 E-post: ylva.hegelund@kamikaze.nu 

 
Konstruktion: 

 Namn: Peter Bojrup, Structor Malmö AB 
 Telefon: 040-206361 
 E-post: peter.bojrup@structor.se 
 
  VS: 
 Namn: Sven-Johan Åkesson, Intec Syd AB 
 Telefon: 073-9726523 
 E-post: sven-johan.akesson@intec.com 
 
  Ventilation: 
 Namn: Sven Paulsson Intec Syd AB 
 Telefon: 073-8621686 
 E-post: sven.paulsson@intec.com 

 
El/tele/brandlarm/solceller: 

 Namn: Mats Löfgren, WSP Sverige AB 
 Telefon: 010-7225000 
 E-post: mats.lofgren@wsp.com 
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Landskap/yttre VA: 
 Namn: Viveca Sennmalm, Structor Mark Malmö AB 
 Telefon: 0708-792479 
 E-post: viveca.sennmalm@structor.se 
 

Styr- och övervakning: 
 Namn: Thomas Ranstorp, Ivago AB 
 Telefon: 0708-556636 
 E-post: thomas@ivego.se 
 

Sprinkler: 
 Namn: Magnus Ivarsson, Mibos AB 
 Telefon: 0703-709000 
 E-post: magnus@mibos.se 
 

Brand: 
  Namn: Joel Langborger, FireTech Engineering AB 
 Telefon: 010-150 14 32 
 E-post: joel.langborger@firetech.se 
 

Akustik: 
 Namn: Eva Sjödahl, Tyréns AB 
 Telefon: 010-4522902 
 E-post: eva.sjodahl@tyrens.se 

 
Lås: 

 Namn: Anders Jönsson, Great Security Sweden AB 
 Telefon: 020-150015 
 E-post: anders@greatsecurity.se 
 

Bas-P: 
 Namn: Moustafa Charif, qb3 projekt ab 
 Telefon: 0735-10 07 45 
 E-post: moustafa.charif@qb3.se 

 
Kontrollansvarig enligt PBL: 

 Namn: Moa Persson, qb3 projekt ab 
 Telefon: 0735-32 11 62 
 E-post: moa.persson@qb3.se 
 
  
 
AFA.15  Nätägare   

VA:  
VA SYD 
  
El:  
Kraftringen  
 
Fibernät:  
Kraftringen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:moa.persson@qb3.se
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AFA.2  Orientering om objektet  
  
AFA.21  Översiktlig information om objektet 

Lomma kommun har för avsikt att bygga om en tomställd förskola till gruppbostad, Lillevångsgatan 
gruppbostad Lomma. 

Gruppbostaden ska innehålla 6st lägenheter på ca 55-61 kvm. Gemensamma ytor såsom allrum, 
sinnesrum och personaldel. 

Byggnaden är idag uppbyggd med bärande väggar av lättbetong i både ytter och innerväggar. 

Hög resning i flyglarna medan mittdel har traditionell takstol bärande på ytterväggar. 

Vår tanke med detta projekt är att riva allt invändigt och ersätta bärande innerväggar med pelar-
balksystem. Installationer förläggs osynligt i platta eller ovan nya undertak. 

Innan entreprenaden påbörjas kommer mycket av det som lätt går att återbrukas vara borttaget av 
Återvinningsdepån i Malmö. 

På fastigheten finns även ett skyddsrum som ska fungera som förråd, här ska mindre arbete 
utföras. 

Delar av befintlig lekutrustning kommer att vara borttagen före denna entreprenad. 

 
  
 
AFA.22      Objektets läge  
  
  Lillevångsgatan 1, Lomma 

  

AFA.3  Förkortningar  
   I handlingarna förekommer följande förkortningar och benämningar som skall följas: 

  B = Beställare  
  TE = Totalentreprenör  
  UE = Underentreprenör  
  SE = Sidoentreprenör  
  KA = Kontrollansvarig enligt PBL   

 ABT 06 =Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten 

 LOU = Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
 PBL = Plan- och bygglagen (2010:900) 
 BBR = Boverkets Byggregler, senast gällande upplaga 
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AFA.4  Begreppsförklaringar  
  

Uttryck inlägga, utföra, anbringa etc. innefattar även leverans av ifrågavarande material och varor 
om annat inte uttryckligen anges.  
 
Med myndighet avses även verk och förvaltningar. 
 
I övrigt skall begrepp ha den betydelse som följer av ABT 06. 
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AFB   UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER    

AFB.1  Former m m för upphandling  
  
AFB.12  Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling  
  
   Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt LOU.  

AFB.13  Entreprenadform  
   Totalentreprenad.  

AFB.14  Ersättningsform   

  Se AFD.61.  

AFB.15  Ersättning för anbudsgivning   

  Ersättning utgår ej för anbudsräkning och anbudsgivning.  

AFB.17  Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om EU-rättsligt eller enligt svensk 
rättspraxis sakligt skäl för avbrytande av upphandlingen föreligger. 

Därutöver förbehåller sig Beställaren rätten att avbryta upphandlingen om förutsättningarna för 
densamma väsentligen förändras genom politiska beslut, myndighetsbeslut och/eller liknande samt 
för det fall att erforderliga tillstånd inte erhålls. 

 Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud om: 
- inkomna anbud inte ryms inom projektets budget.  

 - inkomna anbud inte uppfyller krav ställda i förfrågningsunderlaget.  
 - upphandlingen inte bör komma till stånd på grund av förhållande som inträffar under  
  anbudstiden och inte kunnat förutses.  
 - erforderliga tillstånd och myndighetsbeslut inte erhålls. 
  
Om beställaren väljer att avbryta upphandlingen utgår ingen ersättning till anbudsgivare. 
  
Beställaren får endast anta anbud som avgivits av anbudsgivare som i förskriven ordning är 
registrerad för betalning av mervärdeskatt, innehållen preliminär F-skatt och arbetsgivaravgifter.  

  
Det åligger dessutom beställaren att kontrollera dessa registreringar och att inhämta uppgifter om 
för vilka skatter eller allmänna avgifter anbudsgivare eventuellt står i skuld.  

AFB.2  Förfrågningsunderlag  
 

AFB.21  Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget tillhandahålls elektroniskt via Visma Opic AB (Tendsign), www.opic.com. 

  

http://www.opic.com/
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AFB.22  Förteckning över förfrågningsunderlag  
  

Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande kontrollera att samtliga handlingar enligt 
respektive förteckning finns tillgängliga. 
  
2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter under 

AFD.111      
  
3 ABT 06 (bifogas inte)  
  

 6 Förfrågningsunderlag 

 Administrativa föreskrifter  
 .1.1 Dessa Administrativa Föreskrifter inkl bilaga 
 
 Beskrivningar 
 .2.1 Rambeskrivning avseende husbyggnadsarbeten 
 .2.2 Rumsbeskrivning 
 .2.3 Teknisk beskrivning avseende byggnadskonstruktion 
 .2.4 Rambeskrivning avseende värme- och sanitetsanläggning  
 .2.5 Rambeskrivning avseende luftbehandlingsanläggning 
 .2.6 Rambeskrivning avseende el- och teletekniska system 
  .2.7 Rambeskrivning avseende styr- och övervakningsanläggning 

 .2.8 Rambeskrivning avseende mark och yttre VA inkl bilagor 
 .2.9 Rambeskrivning avseende sprinkleranläggning  
 .2.10 Brandskyddsbeskrivning inkl bilagor 
 .2.11 Ljudstandard inkl bilaga 
 .2.12 Rambeskrivning avseende lås inkl bilaga  
 .2.13 Rambeskrivning avseende solceller 
 .2.14 Kortfattad beskrivning avseende rivningsarbeten 
  
 

 
    Ritningar enligt respektive ritningsförteckning 
 .3.1 A-ritningar 
 .3.2 M-ritningar  
  
 
   7 Övriga handlingar 
  .1.1 Anbudsformulär (anbud lämnas via Visma Tendsign) 
   .1.2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM Geo- och miljöteknik inkl.  
    bilagor och ritningar. År 1995. 
   .1.3 Kontrollplan enligt PBL  .   
  .1.4 Arbetsmiljöplan 
  .1.5 A-ritningar enligt handlingsförteckning (troligt befintligt utförande)  
  .1.6 K-ritningar enligt handlingsförteckning (troligt befintligt utförande) 
  .1.7 VS-ritningar enligt handlingsförteckning (troligt befintligt utförande) 
  .1.8 V-ritningar enligt handlingsförteckning (troligt befintligt utförande) 
  .1.9 Yttre VA enligt handlingsförteckning (troligt befintligt utförande) 
  .1.10 CAD-manual version 10 
 .1.11 Anvisningar för VVS- och styrprojektering samt drift- och underhållsinstruktioner, del 1  
  .1.12 Anvisningar för VVS- och styrprojektering samt drift- och underhållsinstruktioner, del 2 
  .1.13 UE 2015 (bifogas inte) 
  .1.14 ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning    

(bifogas inte) 
  .1.15 Utvärderingsmall 
  .1.16 Bilaga arbetsrättsliga villkor 
 
AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget kan komma att kompletteras med PM under anbudstiden. 
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AFB.25  Frågor under anbudstiden  
  

Detta förfrågningsunderlag har framställts med avsikten att klart och entydigt beskriva de krav och 
förutsättningar som råder för upphandlingen. Det kan trots detta uppstå frågeställningar. 
 
I det fall Anbudsgivare uppfattar att förfrågningsunderlaget i något avseende är otydligt eller saknar 
information av betydelse för att ta fram ett korrekt och fullständigt anbud eller annars ser en risk för 
att missförstånd kan uppstå, skall Anbudsgivare snarast kontakta Beställaren med begäran om 
klarläggande.  
 
Frågor under anbudstiden skall ställas via frågor- och svarsfunktionen i Visma TendSign. Beställaren 
kommer besvara frågor via samma funktion. 
 
Beställaren kan inte garantera att frågor som inkommer senare än tio (10) dagar före anbudstidens 
utgång kan besvaras. Sista dagen för publicerande av svar på eventuella frågor är sex (6) dagar 
före anbudstidens utgång. 
 
Frågor och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under ”Frågor och svar”.  
 
Anbudsgivare som erhållit detta förfrågningsunderlag på annat sätt än det ovan angivna är själv 
skyldig att tillse att denne tagit del av eventuell kompletterande information under anbudstiden och 
denne baserar sitt anbud på dessa förutsättningar. 
 
Anbudsgivare är skyldig att ta del av samtliga eventuella frågor och svar, förtydliganden eller 
kompletteringar innan anbud lämnas. 
 
Publicerade förtydliganden enligt ovan gäller i tillämpliga delar som en del av förfrågningsunderlaget 
och gäller därmed som underlag för anbudsgivning.  
 
Svar eller andra upplysningar som lämnats på annat sätt än genom frågor- och svarsfunktionen i 
Visma TendSign är inte giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. 

AFB.3  Anbudsgivning  
 
Det åligger anbudsgivare att före anbudsgivande förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och 
objektets beskaffenhet så att denne är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på 
entreprenadens bedrivande och kostnader härför, både ur teknisk och administrativ art. 
 

AFB.31  Anbuds form och innehåll  

  Anbudet skall vara baserat på i AFB.22 upptagna handlingar samt i förekommande fall AFB.23.  
 

 Anbudet skall utformas i enlighet med förfrågningsunderlaget och innehålla samtliga de uppgifter 
och handlingar som efterfrågas.  
 
Anbudsgivare uppmanas att använda förfrågningsunderlagets Anbudsformulär, som underlag för sitt 
anbud för att säkerställa att alla uppgifter finns med. 
 
Anbudet skall innehålla samtliga i anbudsformuläret angivna uppgifter. 
 
Anbud skall vara avfattad på svenska språket. 
 
Beställaren kan komma att kontrollera att, av Anbudsgivaren, lämnade uppgifter är riktiga. 
 
Anbudsgivare skall vara medveten om att Beställarens möjligheter att låta en Anbudsgivare rätta, 
komplettera eller förtydliga ett ingivet anbud enligt lag är begränsade. Det innebär att ett anbud som 
inte innehåller samtliga begärda uppgifter, som inte uppfyller ställda krav eller som innehåller 
reservationer löper stor risk att omedelbart förkastas.  
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AFB.311 Huvudanbud 
 

Anbudet skall i sin helhet uppfylla förfrågningsunderlagets krav. Reservationer eller alternativa 
anbud accepteras inte.  

AFB.313  Alternativa utföranden  
 
  Anbud med alternativa utförande är inte tillåtna. 
 
AFB.314  Kompletteringar till anbud  
 

Anbudsgivare skall vara beredd att lämna nedanstående uppgifter inom en vecka efter beställning. 
- underentreprenörer som är kända, övriga löpande under projektets gång 
- detaljerad byggtidplan.  
 I den mån underentreprenörer skall användas kommer B att pröva om dessa uppfyller kraven i 13 
kap 1 – 3 §§ LOU. Om kraven i 13 kap 1 § LOU inte uppfylls får underentreprenören inte att 
användas. Om kraven i 13 kap 3 § LOU inte uppfyllas kan underentreprenören underkännas av B 
och måste i så fall bytas ut. 

 
AFB.32  Anbudstidens utgång 
  
  Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast enligt datum angiven i inbjudningsbrev. 
  
AFB.33  Anbuds giltighetstid  
  

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i 60 dagar från anbudstidens utgång. Anbudets giltighet skall 
förlängas ytterligare fyra (4) månader från tidpunkten för anbudstidens utgång vid en eventuell 
överprövning. 

AFB.34  Adressering  
  

Anbud inklusive eventuella bilagor skall lämnas på svenska i Visma TendSign. Officiella dokument 
och intyg som är författade på annat språk får lämnas utan att översättas till svenska. 

Har Anbudsgivare frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan Anbudsgivare 
kontakta Visma TendSigns support. Supporten är tillgänglig helgfria vardagar kl. 07.00 – 19.00.  

E-postadress: tendsignsupport@opic.com   

Telefaxanbud eller anbud via E-post accepteras inte. 

AFB.4  Anbudsöppning  
   

Samtliga anbud kommer att öppnas vid en protokollförd förrättning efter anbudstidens utgång.  

Anbud kommer att öppnas tidigast dagen efter anbudstidens utgång vid en förrättning där minst två 
(2) av Beställaren utsedda personer deltar. Anbudsöppningen protokollförs. 

AFB.5  Prövning av anbudsgivare och anbud  
   

1  I första steget prövas anbudets giltighet (giltighetsfas). Vid prövning av anbudets giltighet 
kontrolleras bl.a. att anbudet inkommit i rätt tid och att anbudet innehåller de i 
förfrågningsunderlaget efterfrågade dokumenten. Anbud som inte klarar giltighetsprövningen 
kommer att förkastas.    

  
 2  I det andra steget (utvärderingsfas) sker en utvärdering av de anbud som inte förkastats i 

giltighetsfas eller i kvalificeringsfas. Utvärderingen sker enligt principen om lägsta pris med 
hänsyn till uppställda kriterier i förfrågningsunderlaget.  
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 ESPD 
 Under efterföljande rubriker uppställs ett antal krav med avseende på uteslutningsgrunder och 
kvalificering/urvalskriterier. Det noteras särskilt att anbudsgivare istället för att bifoga handlingar och 
uppgifter avseende (i) uteslutning, (ii) lämplighet, (iii) ekonomisk och finansiell ställning respektive 
(iv) teknisk och yrkesmässig kapacitet kan fylla i och lämna in en ESPD (det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet, frivillig leverantörsförsäkran).  
  
Inga andra uppgifter eller krav framgår av ESPD utan anbudsgivare väljer själv om anbudsgivare 
följer krav på bevis i förfrågningsunderlaget eller lämnar in en ESPD. Om anbudsgivare vill ge in en 
ESPD görs detta via ett strukturerat dokument i Visma TendSign. 
Om en anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet skall anbudsgivarens försäkran åtföljas av 
en särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas. 
 
Notera särskilt att om en ESPD lämnas in i stället för de bevis som anges nedan, så kommer dessa 
bevis att begäras in inför en eventuell tilldelning. 
 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare   
 

 Anbudsgivare kommer uteslutas från att delta i upphandlingen, om Beställaren genom kontroll av 
Anbudsgivaren eller på annat sätt får kännedom om att Anbudsgivaren enligt en dom, som fått laga 
kraft, är dömd för brott som räknas upp i 13 kap. 1 § LOU.  
 
 Är Anbudsgivaren en juridisk person, skall Anbudsgivaren uteslutas om en person som ingår i 
Anbudsgivarens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller 
om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera 
Anbudsgivaren. 
 
Beställaren kan komma att utesluta Anbudsgivare från att delta i upphandlingen, om Anbudsgivare 
är föremål för någon av omständigheter eller missförhållanden som anges i 13 kap. 3 § LOU.   
 
Anbudsgivare intygar genom undertecknande av anbud eller anbudsformulär att uteslutningsgrund 
enligt 13 kap. 1-3 §§ LOU inte föreligger avseende Anbudsgivaren, eventuella underleverantörer 
eller andra företag vars kapacitet åberopats för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell 
ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet. Se även 13 kap. 5 § LOU avseende undantag från 
uteslutning i vissa fall. 

  
AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 
 

Beställaren kommer att utesluta Anbudsgivare från att delta i upphandlingen, om Beställaren genom 
kontroll av Anbudsgivare eller på annat sätt får kännedom om att Anbudsgivare inte har fullgjort sina 
skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det 
land där upphandlingen sker, och detta har fastställts genom ett bindande domstolsavgörande eller 
myndighetsbeslut som har fått laga kraft.  

 
Om Beställaren inte redan har tillgång till materialet, eller själv har möjlighet att kostnadsfritt få 
tillgång till intyg eller relevant information direkt med hjälp av elektroniska medel, får Beställaren - för 
kontroll av uppgifter kopplad till krav i denna punkt - begära att Anbudsgivare lämnar in relevanta 
intyg som har utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten och som visar att det inte finns 
omständigheter som enligt denna punkt utgör skäl för att utesluta Anbudsgivare från att delta i 
upphandlingen. 
 
Beställaren kan komma att kontrollera detta krav genom inhämtande av uppgift från Skatteverket. 
Inga intyg behöver bifogas anbudet.  

  
AFB.52  Prövning av anbudsgivares lämplighet  
 
 Registrering 

Anbudsgivaren skall vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller 
motsvarande handels- och yrkesregister som förs i den stat där Anbudsgivarens verksamhet är 
etablerad, enligt vad som anges i Bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. 
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Kopia på tillstånd behöver inte bifogas anbudet, men kan komma att begäras in av Beställaren för 
verifikation. Anbudsgivaren skall kunna inkomma med bevis inom fem (5) arbetsdagar från det att 
Beställaren så begär. 

  
  Ekonomisk och finansiell ställning 
  Anbudsgivare skall uppfylla följande kvalificeringskriterier:  

Företaget skall ha sådan ekonomi i förhållande till uppdraget att uppdraget kan genomföras utan 
problem för Lomma kommun. Detta krav uppfylls genom att: 
 
a) Anbudsgivaren skall vara ekonomiskt stabil. För att uppfylla kravet skall anbudsgivaren  

  minst ha ratingklass 40 hos Creditsafe eller motsvarande nivå hos annan kreditbedömare.  
 

b) Årsomsättning de senaste två åren skall överstiga 100 Mkr/år på byggprojekt. Detta redovisas 
via företagets årsredovisningar eller likvärdig redovisning.  
 

c) Tillfredsställande ansvarsförsäkring enligt AFD.54 

Krav ovan skall verifieras genom att till anbudet bifoga:  
- Uppgift om organisationsnummer.   
- Årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren eller annan ekonomisk redovisning. 
- Dokumentation som visar ratingklass eller motsvarande (ej äldre än två månader från datum för 

anbud) 
-  Bevis gällande ansvarsförsäkring enligt AFD.54 
 
Teknisk och yrkesmässig kapacitet 
 
I anbudet skall anges följande personer med för- och efternamn: 
- ombud,  
- arbetschef,  
- platschef,  
- installationssamordnare,  
- byggarbetsmiljösamordnare för projektering respektive utförande (BAS-P respektive BAS-U)  
 
Ovanstående personer skall vara svensktalande. En person kan inneha flera befattningar. 
 
Anbudsgivare skall lämna två godkända referensobjekt från liknande projekt. För att anses vara ett 
”liknande projekt” skall uppdraget vara     
a) utfört som totalentreprenad och avse skola, idrottshall eller offentlig byggnad (ej bostäder) 
b) påbörjat senast 2017-01-01 
c) avslutat senast av anbudstillfället och 
d) med ett kontraktsvärde om minst 20 MSEK 
 
Referenser får inte komma från bolag/organisationer/föreningar som ingår i samma koncern som 
anbudsgivaren eller som annars ingår i samma ekonomiska intressesfär som anbudsgivaren. 
 
Referenspersonen skall ha haft en position i det aktuella referensprojektet som möjliggör för denne 
att besvara de frågor som ställs nedan. 
 
I anbudet skall anges kontaktuppgifter till referenspersonen. Kontaktuppgifterna skall bestå av för- 
och efternamn, befattning i det aktuella referensprojektet och telefonnummer samt e-mailadress. 
 
För att vara ett ”godkänt referensprojekt” skall referenspersonen besvara följande frågor med ”ja”. 
Om någon fråga besvaras med ”nej” är referensen inte godkänd och anbudet kommer att förkastas. 
 
Frågor: 
1) Har anbudsgivaren i allt väsentligt hållit sig till uppsatta tidsramar? 
2) Har anbudsgivaren i allt väsentligt hållit sig till uppsatta kostnadsramar? 
3) Har samarbetet mellan anbudsgivaren och beställaren i allt väsentligt fungerat utan 

anmärkningar? 
4) Har anbudsgivaren under projektets gång medverkat till några förbättringar/ 

effektiviseringar/förenklingar eller motsvarande eller på annat sätt bidragit till ett positivt resultat 
för entreprenaden i stort? 
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Beställaren kommer att senast inom 14 dagar från sista anbudsdag att göra tre (3) försök att komma 
i kontakt med referenspersonen. Kontaktförsöken kommer att ske per telefon på angivet nummer. 
Skulle referenspersonen inte besvara något av dessa tre kontaktförsök anses referensprojektet vara 
inte godkänt och anbudet kommer att förkastas. Det åligger anbudsgivaren att tillse att 
referenspersonen är tillgänglig. 

 
Om Beställaren har egen erfarenhet av anbudsgivaren från ett liknande projekt kommer Beställaren 
att ersätta det först åberopade referensprojektet med en s k egen referens som kommer att 
kontrolleras om den är godkänd eller inte. 
 

AFB.53  Prövning av anbud  
  

Anbud med lägsta pris enligt nedanstående beräkningsmodell kommer att antas. Lägsta pris är dels 
summan av anbudssumman, dels summan av punkterna 2a-c nedan, dels summan av punkterna 
3a-i nedan.  

  Summan av följande delar utgör total summa vid prövning:  
  

1. Anbudssumma  
  
  2.  Fiktiva ändrings- och tilläggsarbete (ÄTA). För utvärdering används följande mängder (vilka alltså 

endast används för utvärdering av anbuden och utgör inte en utfästelse om köp):  
  a) För material och varor som TE tillhandahåller med verifierad självkostnad till  
      ett värde av 300 000 kr  

  b) För större hjälpmedel (mobilkran, lift mm) som TE tillhandahåller med verifierad  
   självkostnad till ett värde av 100 000 kr  

  c) För underentreprenörers tjänster, material och varor som TE tillhandahåller med verifierad 
självkostnad till ett värde av 300 000 kr 

 
3. Fiktiv tillkommande arbetstid enligt nedan (nedan angivna timtal används endast för utvärdering 
  av anbuden och utgör inte en utfästelse om köp):    

 a) För tillkommande arbetstid om 500 tim. för byggnadsarbetare  
  b) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för målare  
  c) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för golvläggare  
  d) För tillkommande arbetstid om 300 tim. för VS-installatör  
  e) För tillkommande arbetstid om 300 tim. för Vent-installatör  
  f) För tillkommande arbetstid om 300 tim. för elektriker  
  g) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för anläggningsarbetare  
  h) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för styr- och reglertekniker    
  i) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för plåtslagare  
  j) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för sprinklerinstallatör  
   
AFB.54  Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud   

Då beslut om antagen leverantör fattats underrättas samtliga anbudsgivare om beslutet via det konto 
som anbudet lämnats in i Tendsign. Tilldelningsbeslut utgör ingen accept. Civilrättsligt bindande 
avtal föreligger när ett avtal har undertecknats av parterna. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Beställaren omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. 
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten normalt har rätt att ta del av till Beställaren inlämnade 
handlingar. För att en uppgift i en sådan handling skall kunna hemlighållas måste stöd finnas i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Under pågående upphandling är samtliga uppgifter som berör samtliga anbud sekretessbelagda. 
Efter det att tilldelningsbeslut har meddelats Anbudsgivarna och således offentliggjorts, är inkomna 
anbud som regel offentliga. Av offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för 
uppgift i anbud som rör Anbudsgivares affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning 
kan antas att Anbudsgivare lider skada om uppgiften röjs. Anser Anbudsgivare att vissa uppgifter i 
dennes anbud skall sekretessbeläggas uppmanas Anbudsgivare att, i sitt anbud, precisera vilka 
dessa är, samt lämna en motivering till på vilket sätt denne skulle lida skada om uppgiften lämnades 
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ut. Beställaren vill samtidigt framhålla att det är Beställaren som sedan eventuellt beslutar om en 
uppgift skall sekretessbeläggas efter en sekretessprövning. Detta beslut kan överklagas av envar 
till domstol varför Beställaren inte kan lämna någon garanti för att en uppgift kommer att 
sekretessbeläggas. 
 

AFB.56  Kontraktstecknande  
  
   Tilldelningsbeslutet och/eller meddelande om detta är inte civilrättsligt avtalsbindande 

 beslut/besked, och befriar inte heller anbudsgivare från att vara bunden av sitt anbud.  
 
 Bindande avtal med anledning av denna upphandling föreligger först när skriftligt avtal har 

 undertecknats av behöriga företrädare för respektive parter alternativt att bindande avtal för  
 båda parter föreligger först då beställaren undertecknat  
 entreprenadkontrakt/beställningsskrivelse samt att överprövning av denna upphandling inte  
 har begärts och allmän förvaltningsdomstol inte förordat om åtgärder enligt 20 kap LOU.  
  
 Avtal med anledning av tilldelningsbeslut kommer att undertecknas tidigast den elfte (11) dagen från 

det datum då beställaren skickat meddelande om tilldelningsbeslut.  
 Avtalsspärr enligt LOU 20 kap 1 § är således tio (10) dagar. 
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AFD   ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD  
  

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06, med undantag för ändringar i detta dokument som 
redovisas under AFD.111 och under respektive AMA-kod.  

  

AFD.1 Omfattning  
   

Entreprenaden omfattar mark- och byggnadsarbete enligt angivna handlingar beskrivna under 
AFB.22. 
 
Omfattning på arbetet enligt föregående stycke framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. 
 
TE svarar för service och skötsel. Omfattning av service och skötsel framgår av respektive teknisk 
beskrivning.  
 
Servicerapporter över utförd service och skötsel under garantitiden skall finnas, insatta i pärm i 
teknikrum (fläktrum) samt vara aviserade till beställaren via mail.  
 
Entreprenadens omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna i dess helhet.  
 

AFD.11  Kontraktshandlingar  
  

Kontrakt får inte av part överlåtas till annan utan den andra partens medgivande.  
 
Med ändring av ABT 06 kap. 1 § 3 st. 1 föreskrivs följande.  
 
Följande handlingar utgör kontraktshandlingar. Förekommer i kontraktshandlingarna motstridiga 
uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, 
sinsemellan i följande ordning:  
 
1. Kontrakt eller av bägge parter undertecknad beställningsskrivelse eller motsvarande handling. 
2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111. 
3. Förfrågningsunderlag inklusive bilagor  
4. ABT 06  
5. Övriga handlingar. 
6.  Anbudshandlingar.  
  
Bestämmelsens andra och tredje stycken skall gälla oförändrade.  

 
AFD.111  Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07  
 

 Följande koder och rubriker innehåller ändringar och tillägg i förhållande till fasta bestämmelser i 
ABT 06.  

  
AFD.11  Kontraktshandlingar     
 
AFD. 23  ÄTA-arbeten      
 
AFD.332 Projekteringsmöten    
   
AFD.46 Förändring av kontraktstiden   
 
AFD.518 Övriga viten     
 
AFD.53  Ansvar mot tredje man     
   
AFD.57  Avhjälpande     
 
AFD.6 Ekonomi   
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AFD.62  Betalning  
     
AFD.712 Förbesiktning     
  
AFD.713  Slutbesiktning      
 
AFD.714 Garantibesiktning     
  
AFD.8  Hävning 
 

AFD.12  Arbetsområde    
   
AFD.121  Arbetsområdets gränser  
 

Huvudsakligt arbetsområde framgår av handlingar enligt AFB.22.  
 
AFD.122  Syn före påbörjande av arbete  
  

Gemensam syn inom arbetsområdet skall förrättas före påbörjande av entreprenaden.  
 
TE kallar till syn. Protokoll med fotodokumentation upprättas av TE och justeras av TE och B. 

  
  För syn inom närliggande område, se AFD.531.  
 
AFD.13  Förutsättningar  
  

Containeruppställning får inte ske med öppen container utan skall vara täckt och låst container. 
Minsta avstånd till byggnad är 8 meter.  
  
Bodar, containeruppställning, materialupplag, maskiner mm får inte placeras på sådant sätt att 
pågående verksamhet i intilliggande byggnader hindras.  

  
Efter arbetsdagens slut skall löst liggande material säkras så att det inte kan spridas eller orsaka 
olycksfall.  
  
Rökning får inte ske inom arbetsområdet.  
 
Entreprenören skall under entreprenadtiden, varje dag, efter arbetstidens slut noggrant kontrollera 
att fönster, dörrar och andra öppningar är väl stängda och låsta i berörda lokaler. 
  
TE skall ombesörja och bekosta tillfälliga eller provisoriska installationer såsom körvägar, 
avspärrningar, intäckningar m.m. som erfordras för att uppfylla kraven enligt andra punkter i detta 
dokument. 
 
Kontraktsspråket är svenska. 

 
AFD.131  Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten  
  

 Vissa arbeten kan komma att utföras av sidoentreprenörer. 
 
Lomma kommuns IT-avdelning 

    
AFD.132  Arbetstider  
  

 Arbetstiden får endast bedrivas helgfri måndag - fredag kl. 07.00-18.00. Arbete under andra tider 
förutsätter beställarens godkännande. 

 
AFD.133  Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet  
  

Arbetena skall bedrivas så att verksamhet i närliggande fastigheter/byggnader fortlöpande 
säkerställs och inte onödigtvis störs. Vid ofrånkomliga störningar skall dessa anmälas minst två 
dagar i förväg till beställaren. I området finns pågående skolverksamhet samt övrig 
bostadsbebyggelse. 
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AFD.134  Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader  
 
Arbetet skall bedrivas så att närliggande/befintliga fastigheter/byggnader ständigt har tillgång till 
värme, vatten, avlopp, el, data och tele.  

 
AFD.135  Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik  
  

Arbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att trafik invid och på lokal gata inte hindras.  
 

AFD.14  Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 
 
AFD.15  Varor m m 
  
AFD.151  Varor från entreprenören  
  

För samtliga varor som ingår i entreprenaden skall TE utan anfordran tillhandahålla 
byggvarudeklaration i 1 exemplar. Byggvarudeklaration (miljödeklaration) skall innehålla redovisning 
av varans innehåll och miljöegenskaper.  
   
Material och produkter som byggs in i byggnad/anläggning skall kunna identifieras genom en 
materialdeklaration som anger var i byggnaden/anläggningen materialet/produkten placerats.  
 
Överblivna massor och övrigt byggavfall omhändertas och borttransporteras till av TE anskaffad 
tipp, varvid denne står för samtliga kostnader. Deponi skall vara godkänd för respektive avfall.  
 
I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget 
vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. 

 
Miljöfarligt avfall skall tas omhand enligt gällande bestämmelser, samtliga kostnader för detta skall 
ingå i entreprenaden.  
  
Restriktioner för användning av kemiska ämnen ingående i material och produkter för 
entreprenaden, upptagna i Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg PRIO (ersätter 
Begränsningslista resp. OBS-lista) skall följas.  
  
Redovisning av miljöfarliga ämnen enligt Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg PRIO som 
entreprenören avser att använda skall redovisas för beställaren innan arbetet påbörjas.  
  
Fogskum får inte användas. 

 

AFD.152  Varor eller arbeten från beställaren  
TE är skyldig att mottaga, lossa, skydda och förvara material som beställaren tillhandahåller tills det 
kan monteras på föreskriven plats. 

 
AFD.16  Tillstånd m m   

AFD.161 Tillstånd från myndigheter   

  B ombesörjer bygglov och KA enligt PBL. 
 

TE ombesörjer och bekostar övriga erforderliga ansökningar och anmälningar för entreprenadens 
genomförande till myndigheter, nätägare m.fl. som erfordras. B skall signera ansökan/anmälan 
alternativt skall kopia på ansökan/anmälan lämnas till B samtidigt som den lämnas till berörd 
myndighet, nätägare m.fl. 
 

AFD.162  Myndighetsbesiktning  
  
 Med tillägg till ABT 06 kap. 1 § 11 föreskrivs följande.  
 
 B skall beredas möjlighet till medverkan vid besiktning etc.  
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TE utför och bekostar OVK-kontroll, säkerhetsbesiktning av lyftanordning, sotarintyg som skall vara 
med godkänt resultat, leveransbesiktning av brandlarm och sprinkler. 

 
AFD.163  Överenskommelser m m  
  

TE skall träffa de överenskommelserna med myndigheter, ägare till grannfastigheter etc. som 
erfordras för arbetsplatsetablering utanför arbetsområdet samt svara för samtliga kostnader i 
samband med detta. Vid sådan överenskommelse skall B underrättas genom kopia på 
överenskommelsen. Före slutbesiktning skall entreprenören skriftligen intyga att parternas 
mellanhavanden reglerats.  

 
AFD.17  Anmälningar  
  
AFD.171  Anmälningar till myndigheter  
  

 Det åligger TE att utföra de anmälningar till myndigheter som författningsenligt berör entreprenadens 
genomförande samt att till B i förekommande fall överlämna intyg över myndighetens godkännande 
av arbetena. 
  
Handlingar, anmälningar, beräkningar eller andra uppgifter som byggnadsnämnd, kontrollansvarig 
enligt PBL, försäkringsbolag, brandmyndighet eller annan berörd kan komma att begära skall ingå i 
entreprenaden. TE skall i förekommande fall överlämna intyg mm över myndighetens godkännande 
av arbetena.  
 
TE skall upprätta förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen enligt AFS 1999:3 samt upprätta 
miljöplan enligt bestämmelserna i samma föreskrift i god tid innan byggarbetsplatsen etableras. 
Förhandsanmälan skall ständigt uppdateras. Förhandsanmälan skall lämnas till beställaren för 
dennes påskrift.  
  
TE skall hålla kontinuerlig kontakt med Räddningstjänsten. Räddningstjänsten skall godkänna TE:s 
brandskydd och utrymningsvägar såväl inom som utom arbetsområdet samt avskiljande väggar 
mellan arbetsområde och område med beställarens pågående verksamhet.  
  
TE skall i god tid före slutbesiktning genomföra besiktningar som skall utföras av berörda 
myndigheter eller som övrigt krävs enligt gällande lagstiftning. Besiktningsutlåtande, intyg o dyl. från 
sådana besiktningar som nämns ovan skall föreligga vid slutbesiktning vid fara att entreprenaden 
annars inte blir godkänd och slutbesked enligt PBL ej erhålls.  
  

 
TE skall även upprätta övrig anmälan gällande VA, el, tele, fiber etc. Anmälan skall lämnas till 
respektive verk. Kopia skall lämnas till B.  

 
AFD.172  Anmälningar till beställaren  
 

TE skall i god tid anmäla till B och KA när kontroll enligt kontrollplan PBL kan utföras, samt medverka 
till att kvalitets- och sakkunnigkontroller enligt kontrollplan kan genomföras på avsett sätt och vid rätt 
tidpunkt. 
 
B skall tillställas kopia på de anmälningar som TE skall göra till myndigheter och dyl. 

  
Innan byggnadsdel, installationsdel eller dylikt görs oåtkomlig för besiktning eller kontroll skall 
beställaren underrättas så att förbesiktning eller kontroll kan ske.  

   
Om myndighetsföreskrift eller anvisning inte överensstämmer med vad som angivits i 
förfrågningsunderlag och beställningsskrivelse är TE skyldig att omedelbart meddela detta till B.  
 

AFD.18  Författningar  
 

 TE skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag. TE skall kräva samma 
utfästelse av anlitad underentreprenör. 
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AFD.181  Tillsyn och kontroll enligt PBL  
  
B bekostar KA och eventuella särskilda sakkunniga enligt kontrollplan.  
  
Entreprenörens platschef och kvalitetsansvarig skall närvara vid kvalitets- och egenkontrollmöte med 
kontrollansvarig (KA) enligt PBL.  
 
Byggherrens kontrollansvarige upprättar kontrollplan som innehåller samhällets krav. Av planen 
framgår vilka kvalitetselement TE skall inarbeta i sin kvalitets/egenkontrollplan.  
  
Kontrollansvarig (KA) enligt PBL skall godkänna samtliga entreprenörers kvalitetsplan och 
egenkontroll innan berörda arbeten får påbörjas. Detta fritar inte entreprenören från ansvar.  
  
Entreprenören skall utverka intyg från sakkunnig i det fall B begär detta.  
 
Tidpunkt som byggnadsnämnden begär att bli informerade om skall tydligt framgå av tidplan.  
 
Eventuella ändringar skall omgående meddelas till KA. Entreprenörens platschef skall närvara vid 
byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.  
 
TE skall ansvara för att kontroll och provning som anges i kontrollplaner ingående i de 
objektsanpassade kvalitetsplaner som avses i AFD.224 samordnas med kontroll upptagen i 
kontrollplan enligt PBL. 
 
TE skall fortlöpande dokumentera sin egenkontroll och om så erfordras upprätta avvikelserapporter 
som redovisas för KA. TE ansvarar också för att av TE anlitade entreprenörer gör sammaledes.  
  
TE skall lämna de intyg och utföra de kontroller som framgår av kontrollplan enligt PBL. Intyg och 
kontroller skall vara framtagna senast vid slutbesiktning. TE ansvarar också för, att av TE anlitade 
entreprenörer gör sammaledes. 

 
AFD.1811  Kontrollplan enligt PBL  
  

Entreprenören skall lämna de intyg och utföra de verifikationer som framgår av kontrollplan enligt 
PBL. 

  
AFD.1812  Kontrollansvarig enligt PBL  
  
  B har utsett Moa Persson, qb3 projekt ab som kontrollansvarig enligt PBL.   
  
 Kontrollansvarig skall ha samma rättigheter och befogenheter som kontrollant enligt ABT 06   
 kap 3 § 5. 
  
AFD.183  Ansvar för byggarbetsmiljö  
  

Beställaren överlåter i dess helhet och entreprenören övertar i dess helhet såsom självständig 
uppdragstagare det arbetsmiljöansvar som enligt arbetsmiljölagen (se bland annat 3 kap. 6 §) och 
enligt Arbetsmiljöverkets anslutande föreskrifter åvilar den som låter utföra byggnads- eller 
anläggningsarbete. Entreprenören är därmed en sådan uppdragstagare som anges i 3 kap. 7 c § 
arbetsmiljölagen.  
 

AFD.1831  Arbetsmiljöplan  
  

 I uppdraget att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering respektive utförande 
(se AFD.1832 och AFD.1833) ingår i förekommande fall att: 

 
 1  upprätta arbetsmiljöplan enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och  
   se till att den finns tillgänglig inom arbetsplatsen 

  2  utarbeta en till projektets art anpassad dokumentation som skall beskriva objektets  
  konstruktion och utformning samt de byggnadsprodukter som använts, allt i den omfattning 

som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, 
ändring och rivning av objektet, och 

 
 3 se till att alla sådana anpassningar genomförs i arbetsmiljöplanen och dokumentationen 
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som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella 
förändringar som ägt rum 

 
AFD.1832  Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)  
  

TE skall, såsom självständig uppdragstagare, utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) enligt 
Arbetsmiljöverkets regler. I uppdraget ingår bland annat att anpassa arbetsmiljöplanen med 
riskinventering för utförande- och bruksskede.  

   
 BAS-P skall ha dokumenterad kompetens, erfarenhet och utbildning för uppdraget.  
 
AFD.1833  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)  
  

TE skall, såsom självständig uppdragstagare, utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) enligt 
Arbetsmiljöverkets regler. I uppdraget ingår bland annat att anpassa arbetsmiljöplanen med 
riskinventering för utförandeskedet. Se även AFD.242.  

  
  BAS-U skall ha dokumenterad kompetens, erfarenhet och utbildning för uppdraget.  
  
  BAS-U skall också kontrollera att andra entreprenörer verksamma inom arbetsområdet   
 efterlever arbetsmiljölagen. 
  
AFD.1834  Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare  
  
  TE skall i anbudet redovisa namn på BAS-P och BAS-U.  
  

 Moustafa Charif, qb3 projekt ab har varit BAS-P för framtagning av förfrågningsunderlag för denna 
totalentreprenad.  

  
AFD.185  CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar  
  

TE skall svara för, samordna och bekosta riskanalys/riskbedömning och CE-märkning inom 
entreprenaden i enlighet med maskindirektivet och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3. I det 
fall andra direktiv är tillämpbara skall även dessa följas.  
  
Tidplan för CE-märkning skall redovisas samtidigt som entreprenadens tidplan redovisas.  
Beställaren skall beredas tillfälle att närvara med representant då riskanalysen utförs.  
   
Senast 1 vecka före slutbesiktning skall CE-märkning och riskanalys vara färdigställd samt all 
tillhörande dokumentation enligt nedan vara överlämnad till beställaren. Detta är en förutsättning för 
entreprenadens godkännande.  
  
Dokumentation skall vara samlad i pärm med register och med text på pärmens rygg och front. 
Materialet redigeras i system för system. För bruksanvisningar, apparatskåpshandlingar etc. som 
återfinns i annan teknisk dokumentation skall hänvisning ske. Dokumentationen skall även omfatta 
överenskommelseförsäkran och försäkran för inbyggnad för de maskiner och komponentmaskiner 
som ingår i sammansatta maskiner.  
 

 Dokumentationen skall omfatta:  
- Försäkran om överensstämmelse med angivande av vilka direktiv som är tillämpbara. 
-  Riskbedömning med checklista och förteckning över vilka åtgärder som vidtas för att   

eliminera risk.  
- Dokumenterad riskbedömning som krävs för CE-märkning enligt maskindirektivets     
 bilaga 7.  
- Försäkran om överensstämmelse för ingående maskiner, trycksatta anordningar mm.  
-  Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordade maskiner.  
-  Försäkran om överensstämmelse för kopplingsutrustningar.  
-  Dokumentation över provning ur säkerhetssynvinkel.  
-  Intyg från el-entreprenör att lågspännings- och EMC-direktivens krav är uppfyllda.  
-  Protokoll över kontroll enligt starkströmsföreskrifterna/SS-EN 60204-1.  

 
 Utöver den dokumentation som enligt maskindirektivet skall överlämnas till B, skall den 
tillverkningsdokumentation som krävs enligt maskindirektivets bilaga 7 finnas tillgänglig för 
inspektion av B eller dennes representant.  
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Om entreprenören inte överlämnar uppgifter enligt ovan skall entreprenören ansvara för driften till 
dess riskanalys och CE-märkning är utförd. 

 
AFD.1851  CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande anordning 
 

 Om TE under arbetes gång har lösning, som enligt hans mening, ur teknisk eller ekonomisk synpunkt 
är ett mera ändamålsenligt förslag beträffande val av material, maskiner, installationer, 
konstruktioner, arbetsmetoder eller dylikt, än vad ritningar och övriga handlingar anger, skall 
beställarens skriftliga godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutförande, arbetsmetoder och 
material får användas. 

 
 Entreprenören skall på egen bekostnad tillhandahålla erforderligt underlag för beställarens prövning 
av alternativa arbetsutförande, arbetsmetoder och material. Underlag tillhandahålls beställaren 
senast två månader från det att beställning erhållits och senast en månad innan arbetet skall 
utföras/varan beställas. Om beställaren och entreprenören inte kan enas om huruvida en vara eller 
ett arbetsutförande är ”likvärdigt” skall likvärdigheten prövas av en besiktningsman som beställaren 
utsett eller utser på förhand. Parterna förbinder sig att acceptera besiktningsmannens utslag. Vara 
eller arbetsutförande som inte bedöms som likvärdigt av besiktningsmannen får inte användas. 

  
 Material, utförande och åtgärd som inte är specificerade skall utföras med sedvanlig svensk standard 
för respektive verksamhet som riktmärke.   

  
AFD.187  Registrering enligt elsäkerhetslagen  
 

 För entreprenaden anlitat elinstallationsföretag skall vara registrerade hos Elsäkerhetsverket enligt 
elsäkerhetslagen (SFS 2016:732) för den typ av elinstallationsarbeten som entreprenaden avser. 

 
 Elinstallationsföretaget skall utöva egenkontroll över arbetet enligt ett egenkontrollprogram som 
säkerställer att elinstallationsarbete utförs enligt de krav som ställs i lag och föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen och se till att elinstallationsarbete endast utförs av en auktoriserad 
elinstallatör eller av någon som omfattas av elinstallationsföretagets egenkontrollprogram. 

 
AFD.2 Utförande 
 
AFD.21  Kvalitetsangivelser  
  

Senaste utgåva av SIS och AMA skall gälla för arbetena.  
  
Där namngiven vara anges med tillägget ”eller likvärdig” skall likvärdighets begreppet inkludera 
egenskaper som prestanda, miljöpåverkan, storlek och utseende samt faktorer som prestanda, 
miljöegenskaper, tillgång till reservdelar, servicemöjlighet, tillgång till service, livslängd, drift och 
underhåll med härtill hörande kostnader.  
  
Beställarens skriftliga godkännande erfordras innan byte från föreskrivet material, vara maskin och 
dylikt får ske. Minimitid för granskning och godkännande är 10 arbetsdagar.  
  
I det fall TE får tillstånd till utbyte av föreskrivet material, vara, maskin och dylikt skall han i god tid 
meddela övriga berörda entreprenörer.  
  
TE svarar för samtliga kostnader som uppkommer i samband med utbyte. Om bytet föranleder 
ändringar, utredning, projektering eller kompletteringar av handlingar, under- och sidoentreprenader 
etc. svarar TE för samtliga kostnader och information som uppkommer i samband med bytet.  
  
Medges byte eller ändring skall kostnaderna öppet redovisas.   
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AFD.22  Kvalitets- och miljöarbete  
 
AFD.221  Kvalitetsledning  
  

Anbudsgivare skall i sitt anbud kortfattat redovisa företagets kvalitetssystem inklusive hur 
egenkontroll är uppbyggd. 
 
Om TE är certifierade enligt SS-ISO 9000-serien räcker det att certifikat bifogas anbudet. 
 
TE och UE skall redovisa system för och utföra egenkontroll under byggnadstiden, s.k. 
kvalitetskontroll, bestyrkt med protokoll, fotografier mm. System för egenkontroll skall godkännas 
av B innan arbetet påbörjas. Detta material skall kontinuerligt redovisas samt sammanställas och 
överlämnas till B vid slutbesiktningen. 
 
TE ansvarar för och kontrollerar att UE fyller i och verifierar sina egenkontrollplaner efterhand 
som byggnadsarbetet fortskrider. 
  

AFD.222  Miljöledning  
  
 Anbudsgivare skall i sitt anbud kortfattat redovisa företagets miljöledningssystem.   

 
Om TE är certifierade enligt SS-ISO 14000-serien räcker det att certifikat bifogas anbudet. 
 

AFD.2221 Miljöcertifiering av byggnadsobjekt 
 

 Projekteringen av förfrågningsunderlaget har utförts och utförande av entreprenaden skall utföras i 
enlighet med riktlinjerna för Miljöbyggnad Silver version 2.2. Beställaren kommer inte att certifiera 
byggnaden och ej heller ställa krav på extra dokumentation. Avsteg från allmänna krav i 
Miljöbyggnad Silver skall godkännas av beställaren.  
 
 Indikator 1-2, 4-10 och 14-15 skall ha lägst nivå Silver. 
 Indikator 3 och 11-13 skall ha lägst nivå Brons.  

 
AFD.224  Entreprenörens kvalitets- och miljöplan  
  

Kvalitetsplan skall uppfylla kraven enligt AFD.221.  
  
Av kvalitetsplanen skall framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll. 
Dokumenterad slutkontroll skall föreligga före besiktningar.  
  
Objektsanpassad kvalitetsplan utarbetas efter avtalstecknandet i samråd med B och skall minst 
omfatta:  
-  projektorganisation med ansvarsfördelning  
-  projektgenomgång(ar)  
-  rutiner för hantering av handlingar och dokument  
-  rutiner för inköp  
-  rutiner för materialhantering  
-  rutiner för hantering av restprodukter  
-  rutiner för produktionsstyrning  
-  rutiner för egenkontroll och provning  
-  rutiner för uppföljning av UE/UE:s kvalitetsplan  
-  rutiner för behandling av avvikande produkter  
-  rutiner för slutkontroll  
-  rutiner för uppföljning/revision av kvalitetsplan  
-  rutiner för service under garantitiden  
-  program för egenkontroll och kvalitetsstyrning (gäller även för entreprenörens anlitade UE)  
  
Två skilda egenkontrollplaner skall upprättas. En kontrollplan skall innehålla entreprenörens 
objektsanpassade egenkontrollpunkter och en skall innehålla kontrollpunkter enligt av KA upprättad 
och av myndigheten godkänd kontrollplan. 
  
Förslag till objektsanpassad kvalitetsplan skall lämnas senast vid första byggmöte.  
Slutlig kvalitetsplan skall fastställas i samråd med B.  
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Kvalitetsplanen anses upprättad och redovisad först sedan den godkänts av beställaren. 
Entreprenadarbetena får inte startas förrän kvalitetsplanen är godkänd.  
  
Varje förändring av entreprenörens kvalitetssystem och kvalitetsplan under kontraktsperioden kräver 
beställarens godkännande för att få tillämpas.  
  
Med tillägg till ABT 06 kap. 2 § 2 föreskrivs att:  
 
Om entreprenörens egenkontroll inte utförs i erforderlig omfattning kommer beställaren på 
entreprenörens bekostnad utföra kontroller.  
  
TE skall upprätta miljöplan för entreprenaden. Planen skall vara upprättad innan etablering av 
arbetsområdet påbörjas.  
 
TE skall ta till vara schaktmassor och överblivet material på ett miljöriktigt sätt. Kvitton, fraktsedlar 
eller andra intyg på mottaget material, eller deponi, skall redovisas för B. 
 
Minst följande miljöpåverkande aktiviteter skall beaktas i miljöplanen:  
- Byggskedet planeras så att etableringsytor minimeras och förläggs så att nyttjade ytor inte 

skadas.  
-  Farligt och miljöskadligt avfall omhändertas och lämnas till miljöriktig behandling.  
-  Plan för källsortering av byggavfall och överblivet material upprättas.  
-  Plan för hantering eller val av oljor och kemikalier för att minska risken för utsläpp i mark och 

vatten.  
-  Lämpligt avfall skall återanvändas och/eller återvinnas.  
-  Plan för täckning av byggmaterial och konstruktion under byggtiden.  
-  Krav ställs på tillverkare av ytskikt (t ex golvmaterial) att de skall ange maximal fukthalt i 

underliggande konstruktion för deras produkt.  
-  Byggavfall minimeras genom att prioritera flergångsemballage.  
-  Byggavfall minimeras genom konfektionsbeställningar av byggmaterial.  
-  Plan för fuktkontroll. 

Miljöplan och miljöstandard skall även gälla för projektörer, underleverantörer och 
underentreprenörer. 
 

AFD.225  Kvalitets- och miljörevision  
  
AFD.2251  Beställarens kvalitets- och miljörevision  

  
B äger rätt att kalla till revision som B anser nödvändig. TE skall tillhandahålla nödvändig 
dokumentation för revisonens genomförande.  

  
AFD.2252  Entreprenörens kvalitets- och miljörevision  
  

 TE skall minst en gång per månad genomföra kvalitets- och miljörevision. Som grund för revision 
skall TE:s kvalitets- och miljöplan samt kontrollplan PBL gälla.  
  
B skall beredas tillfälle att närvara vid revision samt tillställas skriftlig dokumentation som visar 
resultat från revision. 

 
AFD.23  ÄTA-arbeten  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 2 §§ 6 och 7 gäller att bestämmelserna stryks och ersätts av följande:  
 
”ÄTA-arbete enligt § 3 eller § 4 i detta kapitel skall beställas skriftligen innan det påbörjas. 
Entreprenören får inte påbörja utförande av ÄTA-arbete innan denne erhållit en skriftlig beställning.” 
 
Med ändring av ABT 06 kap. 2 § 8 gäller att bestämmelsen stryks och ersätts av följande: 
 
”ÄTA-arbete enligt § 3 eller § 4 i detta kapitel som har utförts utan skriftlig beställning berättigar inte 
till särskild ersättning utöver kontraktssumman. Detta gäller oavsett om sådan påföljd skulle vara 
oskälig.” 
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Skriftlighetskravet är inte uppfyllt enbart av den anledningen att ritning eller annan handling är 
överlämnad till entreprenören. Sådant överlämnande avser i första hand infordran av prisuppgift för 
ifrågavarande arbete.  
 
Entreprenören skall anmäla ändringar och tilläggsarbeten med avvikelserapport som omedelbart 
lämnas till B.  
 
Som skriftlig beställning räknas även anteckningar i byggmötesprotokoll som justerats av parterna 
och PM.  

 
  Kostnadsreglering utförs enligt AFD.611.  
  
AFD.24  Tillhandahållande av handlingar  
 
AFD.241  Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 

entreprenadtiden  
  

Beställarens svarstid för fel i handlingar upprättade av B och för handlingar upprättade av TE är 
normalt 10 arbetsdagar. Vid semesterperiod är svarstiden 20 arbetsdagar och vid jul är svarstiden 
15 arbetsdagar.  
 
Entreprenören tillhandahålls projektnätverket Projectplace som kan användas i projektet. 
 

AFD.242  Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under 
entreprenadtiden  

   
 Samtliga handlingar som TE och dennes UE upprättar/tillhandahåller skall lagras i Projectplace. B 
svarar för kostnader i samband med lagring i Projectplace.  
 
Entreprenören skall tillhandahålla följande handlingar och uppgifter senast en 1 vecka efter 
beställning och före arbetenas påbörjande:  
-  Säkerhet (AFD.63).  
-  Arbetsmiljöplan och riskinventering enligt gällande AFS.  
-  Kvalitets- och egenkontrollplan (AFD.224).  
-  Miljöplan (AFD.224).  
-  Betalningsplan (AFD.622).  
-  Tidplan.  
-  Plan för hantering av restprodukter.  
-  Ansvarige för samordning av arbeten (AFD.371).  
-  Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P (AFD.1832) 
-  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U (AFD.1833) 
-  Entreprenörens tillståndsansvarige (AFD.5512).  
-  Ansvarige för samordning av tillståndsansvaria (AFD.5513).  
-  Ansvarig för samordning av installationer (AFD.371)  
-  Fuktsäkerhetsplan.  
-  TE:s fuktsäkerhetsansvarige. 
 

 Bygghandlingar 
Entreprenaden får endast utföras enligt handlingar märkta ”BYGGHANDLING”.  
 
Handlingar skall upprättas enligt Bygghandlingar 90 samt Lomma kn´s CAD-manual version 10. 

  
Entreprenören skall utföra och bekosta all fortsatt projektering och upprätta komplett 
detaljprojektering för entreprenadens genomförande. 
 
Entreprenören skall tillhandahålla alla för entreprenadens utförande erforderliga ritningar, 
arbetsbeskrivningar, specifikationer m.m. vilka överlämnas till beställaren i två omgångar för 
godkännande. 
Minsta omfattning av bygghandling framgår av respektive teknisk beskrivning. 

 
Samordnad, utplottad installationsritning skall förevisas beställarens kontrollanter före påbörjande 
av installationsmontage. Samordnad omplottning skall utföras av ritningar som reviderats efter 
granskning. 
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Handlingar upprättade av TE skall granskas av beställaren innan dessa får utgöra underlag för 
arbetets utförande. Beställarens granskning fritar inte TE från ansvaret för handlingarna. Beträffande 
granskningstid se AFD.241.  
 
All kopiering och plottning i det fortsatta projekteringsarbetet skall ingå i entreprenaden 
 
Entreprenören skall tillhandahålla tillverknings- och monteringsritningar i 2 omgångar, vilka skall 
lämnas till B före tillverkning eller motsvarande.  
 
TE skall tillhandahålla beställaren erforderliga handlingar i 2 omgångar om TE föreslår ändring av i 
entreprenadhandlingarna föreskrivet utförande.  
 
Slutlig energiberäkning skall utföras i program IDA och överlämnas till B.  
 
Relationshandlingar 
Relationshandlingar skall utvisa den slutliga utformningen av mark och byggnad samt installationer 
in- och utvändigt och utformas enligt respektive AMA. 

 
Omfattning och utförande skall ske enligt respektive teknisk beskrivning. 

 
Entreprenören skall till B överlämna relationshandlingar, i 1omgång pappersformat respektive 3 
omgångar USB, senast två (2) veckor före slutbesiktning. Relationshandlingar skall omfatta 
samtliga ritningar och beskrivningar. Ritningar på USB skall vara i PDF- och DWG-format, 
beskrivningar på USB skall vara i Word- och PDF-format. 
 
Entreprenören skall upprätta erforderliga relationsritningar, arkivritningar etc. för inlämnande till 
berörda myndigheter och verk i enlighet med kontrollplan enligt PBL. 
 
Övriga handlingar  
Entreprenören skall till utsedd kontrollansvarig enligt PBL tillhandahålla alla erforderliga intyg samt 
utföra samtliga verifikationer som framgår av kontrollplan enligt PBL, så att slutbesked kan erhållas. 
 
Slutlig arbetsmiljöplan, inklusive riskanalys, utförd av BAS-U skall överlämnas till B som 
relationshandling senast 14 arbetsdagar före slutbesiktning.  
 
TE skall dokumentera de fuktsäkerhetsåtgärder som utförs under entreprenadtiden.  Denna 
dokumentation skall lämnas till beställaren senast 14 arbetsdagar före slutbesiktning. 
 
Entreprenören skall omgående meddela beställaren om upptäckt felaktighet i handling. Beträffande 
svarstid se AFD.241. 
 
Instruktioner för drift och underhåll  
Entreprenören skall till B överlämna samordnade funktionsbeskrivningar och instruktioner för drift 
och underhåll i 1 omgång pappersformat respektive 3 omgångar USB senast 14 arbetsdagar innan 
slutbesiktning. Om så inte sker ansvarar entreprenören för driften tills handlingarna godkänts av B. 
Se även AFD.713.  
  
Handlingarna skall vara skrivna på svenska och insatta i A4-pärmar.  
 
Se vidare respektive teknisk beskrivning.  
 

AFD.26  Information  
  
AFD.262  Beställarens informationsverksamhet  
  
  Ansvarig för all information till massmedia m fl. är beställarens ombud   
  
AFD.263  Information till fastighetsägare, boende m fl  
  

 TE skall kontinuerligt informera B och närliggande fastighetsägare om de förutsättningar som 
föreligger för projektet, dess framåtskridande, buller, avstängningar, transporter, störande arbete etc.  

  
B skall på entreprenörens begäran närvara vid information till närliggande fastighetsägare.  
 



Administrativa föreskrifter – Gruppboende med 6 lägenheter och gemensamma utrymmen  26 
 

AFD.27  Underrättelser om avvikelse o d  
  
  Underrättelser enligt ABT 06 kap. 2 § 10 skall lämnas skriftligen.  
  
AFD.28  Entreprenörens kontroll  
  

Beträffande omfattning och utförande av provning av installationer, se vidare i respektive 
beskrivning.  
  
Vid provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga 
berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion.  
  
Samordningsansvar för funktionsprovning åvilar TE.   
  
Upprättande av provningsprotokoll från samordnad funktionsprovning åvilar entreprenören.  
  
TE skall med hjälp av UE senast 2 veckor före samordnad funktionsprovning upprätta förslag till 
provningsprogram och provningsprotokoll som skall godkännas av beställaren.  Av protokollet skall 
framgå vad och vilka funktionssamband som skall provas. Provningsprogram skall bl. a innehålla:  
-  Kontroll av driftsatt anläggning  
-  Samordnad funktionsprovning  
-  Belastningsberoende provning, sommar- och vinterfall  
 
Innan provning utförs skall beställaren och dennes driftpersonal kallas och beredas tillfälle att 
närvara vid provningstillfället. Kallelse skall ske minst 2 veckor före provningstillfället.  
 
Intyg och protokoll över föreskrivna provningar eller mätningar samt egenkontroll och egenprovning 
skall lämnas till B snarast efter utförd provning och mätning och skall föreligga utan anmärkningar 
senast vid slutbesiktningen och är en förutsättning för att entreprenaden skall godkännas. Intyg och 
protokoll skall finnas i drift- och underhållspärmar som lämnas till B.  

  
  Provning av ljudklimat 

Provning av ljudklimat utförs enligt handling ”Ljudstandard”. 

AFD.3  Organisation  
  
AFD.31  Beställarens organisation  
  
AFD.311   Beställarens ombud  
  
 Namn: Christer Carlsson 
  Lomma kommun 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  Fastighetsavdelningen  
 Telefon: 0733-411181 
 E-post: Christer.carlsson@lomma.se 
 
AFD.312  Beställarens projektledare m fl 
  
  Namn: se AFD.311 
 Telefon:  
 E-post: 
  
AFD.313  Beställarens kontrollant  

  
Beställaren avser att utföra kontroll genom kontrollant med befogenheter enligt ABT 06. Kontrollant 
utses och bekostas av beställaren. TE tillhandahåller utan ersättning erforderlig handräckning till 
kontrollant.  
  
Kontrollansvarig enligt PBL är, beträffande befogenheter, jämställd med beställarens kontrollant.  
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AFD.314  Beställarens kvalitetsansvarige 
 Namn: se AFD.311 
 Telefon:  
 E-post:  
  
AFD.315  Beställarens miljöansvarige  

  Namn: se AFD.311  
 Telefon:  
 E-post:  
 
AFD.316  Beställarens informationsansvarige  
  
  Se AFD.262.  

 
AFD.32  Entreprenörens organisation  
 

Entreprenörens organisation anges enligt bifogat anbudsformulär och får ej ändras utan beställarens 
godkännande.  

 
AFD.321   Entreprenörens ombud  
  
  Anbudsgivare skall i anbud lämna namnuppgift på den som utses till ombud.  
  
AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige  
  
 Entreprenören skall lämna namnuppgift i samband med avtalstecknande. 
 
AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige  
 
 Entreprenören skall lämna namnuppgift i samband med avtalstecknande. 
 
AFD.33  Möten  
  
AFD.331  Startmöte  
  

Startmöte enligt ABT 06 kap. 3 § 2 skall hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid startmötet skall 
beställare, entreprenör, byggledning och projektörer delta.  
  
Vid startmötet skall entreprenören bl.a. redovisa:  
-  Förslag till miljöplan  
-  Förslag till kvalitetsplan  
-  Förslag till arbetsmiljöplan med riskinventering  
-  Förslag till tidplan  
-  Förslag till betalningsplan  
-  Förslag till fuktsäkerhetsplan   

 
 Respektive part svarar för egna kostnader i samband med möte.  
 
AFD.332 Projekteringsmöten 
 

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 3 gäller att entreprenören skall föra protokoll från 
projekteringsmöten.  

 
Krav på skriftlighet är inte uppfyllt genom anteckning i dessa protokoll. 

 
Beställarens ombud, byggledare samt kontrollanter skall kallas till samtliga projekteringsmöten och 
ges möjlighet att närvara. Entreprenören skall hålla härför erforderlig lokal. 
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AFD.333  Byggmöten  
  

Entreprenörens ombud och platschef skall närvara vid byggmöten som kommer att hållas var 
fjärde (4) vecka. Deltagandet skall vara utan tidsbegränsning.  
  
B leder möte och upprättar protokoll som justeras av entreprenören.  
  
B kallar till möte och TE håller ändamålsenlig lokal.  
  
Respektive part svarar för egna kostnader i samband med möten.  

 
AFD.338  Övriga möten  
  

Samordningsmöte  
TE skall avhålla samordningsmöte med sina UE vecka före byggmöte. Samtliga UE skall delta vid 
dessa möten. Protokoll från dessa skall finnas vid efterföljande byggmöte.  
 
TE kallar till, leder och protokollför samordningsmöte. 
 
B, byggledare och kontrollanter skall beredas tillfälle att närvara vid samordningsmöte.  
  
Informationsmöte med driftpersonal  
Information till driftpersonal skall utföras av respektive tekniskt fack vid gemensamt tillfälle. Vid 
informationstillfället skall godkända driftsinstruktioner föreligga. TE skall i sitt anbud Inräkna 2 
gemensamma tillfällen.  
 
Entreprenören kallar till och ansvarar för genomförandet av informationen. Protokoll med närvarolista 
skall överlämnas till Beställaren.  
 

AFD.34  Projekteringsledning, arbetsledning, anställda  
  

All personal skall ha erfarenhet och kompetens samt behörighet för de arbetsuppgifter som utförs. 
 
TE skall innan arbetet påbörjas till B överlämna sin detaljerade organisationsplan med uppgift på 
ledande personer och deras befogenheter. Organisationsplanen skall godkännas av B och får inte 
ändras utan B:s medgivande.  
  
Entreprenören är skyldig att anlita specialarbetare för de arbeten som normalt kräver detta.  
 
Arbetsrättsliga villkor 
Vid upphandling där någon i Bilaga arbetsrättsliga villkor angivna arbetstagare (TE:s arbetstagare, 
eventuella underentreprenörers arbetstagare samt eventuellt inhyrd personal) berörs är TE och dess 
underentreprenör i samtliga led skyldig att tillämpa villkor som framgår av Bilaga arbetsrättsliga 
villkor. 
 
TE skall löpande föra en förteckning över på arbetsplatsen närvarande personal med namn och 
personnummer över anställda respektive underentreprenörers anställda. TE kan uppfylla detta 
genom att föra elektronisk personalliggare (se AFD.345) om TE tillgängliggör den elektroniska 
personalliggaren. I annat fall skall entreprenören se till att visa detta på annat sätt. 

 
AFD.341  Projekteringsledning  
  

Entreprenören skall, under entreprenadens genomförande hålla projekteringsledning med för arbete 
lämplig erfarenhet, lämplighet, kompetens och utbildning.  

 
AFD.342  Arbetsledning  
  
  TE skall, under entreprenadens genomförande hålla plats- och arbetsledning med för   

 arbete lämplig erfarenhet, lämplighet, kompetens och utbildning dagligen på plats i erforderlig 
omfattning.   
Platsledning skall ha utbildning motsvarande ansvarig arbetsledare enligt tidigare förordning. Plats- 
och arbetsledning får inte bytas utan beställarens medgivande.  
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 Arbetsledning som arbetar med tappvatten-, avloppsvatten- och värmeinstallationer skall ha 
branschlegitimation för Säker Vatteninstallation. 

 
AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06 
  

Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-systemet (”ID06s Allmänna 
bestämmelser”), punkt 4.2 för arbetsplatser där ID06-systemet används, gäller för entreprenaden. 
 
Avläsning ID06 sker vid grindar. 

 
AFD.345 Elektronisk personalliggare  

 
 Entreprenören skall överta beställarens skyldigheter och därtill kopplade kostnader avseende 
elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ 
Skatteförfarandelagen. 

 
AFD.35  Underentreprenörer  
   

Entreprenören är skyldig att använda UE till sådana arbeten han inte själv har erforderlig   
 kompetens och kvalificerad personal.  
  
Entreprenör skall ställa samma krav på UE som han anlitar inom denna entreprenad, som   
 de krav som ställs på anbudsgivare för detta arbete.  
  
B förbehåller sig rätten att godkänna av TE föreslagna UE före upphandling av desamma.  
  
Utbyte av utsedd UE får inte ske utan B:s skriftliga godkännande.  
  
Entreprenören får inte anlita UE som inte fullgjort sina skyldigheter enligt AFB.51.  
 
 Avtal med entreprenör, vars arbeten omfattas av något av kollektivavtalen Byggnads-, Anläggnings- 
och byggavtalet, tecknas dessutom med UE 2015 som avtalsinnehåll. 

 
AFD.36  Beställarens kontroll  
  

Entreprenören skall ge B möjlighet att kontrollera tillverkning utanför arbetsområdet.  Entreprenören 
skall utan särskild ersättning tillhandahålla handräckning för kontrollens genomförande.  

 
Intyg och protokoll över föreskrivna provningar eller mätningar samt egenkontroll och egenprovning 
skall lämnas till beställaren snarast efter provningen eller mätningen och skall föreligga senast vid 
slutbesiktningen och är en förutsättning för att entreprenaden skall kunna godkännas. 
 

AFD.37  Samordning  
  
AFD.371   Samordning av arbeten  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 9 föreskrivs att:  
 
TE skall svara för samordning med sidoentreprenörer och övriga inom arbetsområdet pågående 
verksamheter som enligt ovannämnda paragraf åvilar beställaren.   
 
TE skall samordna sina arbeten med övriga UE:s arbeten så att utförande och färdigställande av 
samtliga entreprenörers arbete kan ske inom förskriven tid. TE skall därutöver ansvara för 
samordning med sidoentreprenörer mm enligt AFD.131.  
 
TE skall tillhandahålla installationssamordnare vars uppgift skall vara att samordna samtliga 
installationer med varandra samt med stomarbete o.d. Installationssamordnaren skall ha 
dokumenterad god erfarenhet av installationssamordning. 

 
AFD.38  Dagbok  
  B 

Digital dagbok skall föras på branschorganisationernas formulär, kopia skall lämnas till beställaren. 
Dagboken skall vara gemensam för samtliga entreprenörer. B:s påskrift bekräftar endast delgivning 
av dagbok.  
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AFD.4  Tider  
  
AFD.41  Tidplan   
  

TE tillhandahåller efter samråd med B samordnad detaljerad projekterings- och produktionstidplan. 
Tidplan skall godkännas av B. TE reviderar vid behov tidplanen.  
  
Tidplan skall detaljerat redovisa de olika delarbetenas inbördes beroende, skall innehålla tider för 
beställarens granskning och skall justeras och kompletteras under arbetets gång efter verkliga 
förhållanden.  
 
Utöver ovanstående skall i tidplan anges:  
- Tider för kontroll/tillsyn enligt kontrollplan PBL  
-  Egenkontroller  
-  Provningar  
-  Samordnad funktionsprovning  
-  Belastningsberoende provning  
-  Provning av hela anläggningen i drift  
 -  Tider för uttorkning av betong, virke mm  
 -  Större inköp  
 
Av entreprenören avstämd tidplan skall lämnas till beställaren två dagar före varje byggmöte och 
skall vara avstämd i samband med varje byggmöte.  
 

 AFD.42  Igångsättningstid  
  

 TE kan påbörja arbetet efter erhållen skriftlig beställning och erhållet startbesked. 
 
AFD.45  Färdigställandetider  
  

Entreprenaden skall vara färdigställd i dess helhet och tillgänglig för slutbesiktning senast den 
2022-09-15. 
 

AFD.46  Förändring av kontraktstiden  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 4 § 2 föreskrivs följande. 
 
 Ändringar och tilläggsarbete intill 10 % av kontraktssumman, normalt fördelade under kontraktstiden, 
skall inte medföra förlängning av färdigställandetiden.  

  
  Underrättelse om hinder enligt ABT 06 kap. 4 § 4 skall lämnas skriftligen. 
 
AFD.47  Garantitid  
  
AFD.471  Garantitid för entreprenaden  
  

Garantitid för entreprenaden enligt ABT 06 kap. 4 § 7. 
 

AFD.472  Särskild varugaranti  
  

Garantisedlar överlämnas till B i samband med slutbesiktning. Samtliga garantiutfästelser skall vara 
förtecknade med uppgift om garantigivares namn, adress och telefonnummer samt tidpunkt för 
respektive garantis utgång.  
  
Garantiutfästelserna skall vara utställd eller transporterade på beställaren.  
  
Överlämnande av garantiutfästelse inskränker inte TE:s ansvar.  
  
Garantitiden skall gälla från och med godkänd slutbesiktning.  
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För följande varor skall särskild varugaranti gälla: 
-Isolerglas    10 år 
-Fönster och dörrar   10år 
-Skikt av byggpapp, tätskiktsgaranti  10 år 
-Målningsbehandling enligt MVK  10 år 
-Fogmassor    10 år 
-Marktegel / marksten    10 år 
-LED-belysning    10 år 
-Plåt     10 år                           
 
I övrigt skall TE överlämna garantiutfästelser enligt branschpraxis från respektive tillverkare. 

  

AFD.5  Ansvar och avhjälpande  
  
AFD.51  Vite  
  

 Nedan angivna viten skall utgå oberoende av varandra. 
  
AFD.511  Vite vid försening  
  

Vid försening är B berättigad att av TE erhålla vite med 25 000 SEK för varje påbörjad vecka, varmed 
färdigställandet av kontraktsarbetena i sin helhet blivit fördröjda.  
 
För varje vecka som byggnaden ej kan ibruktagas av nyttjaren på grund av brister från TE så att 
slutbesked inte kan utfärdas, är B berättigad att av TE erhålla vite med 50 000 SEK per påbörjad 
vecka. 

 
AFD.518  Övriga viten  
 

Med tillägg till ABT 06 kap. 5 § 11 föreskrivs följande. 
 
Vite vid uteblivet avhjälpande av fel 
För det fall entreprenören ej avhjälpt fel inom de tider som följer av AFD.57 skall entreprenören utge 
ett vite med 10 000 kr per fel. 
 
Vite vid skada på vegetation 
Vid skador på befintliga träd, avsedda att behållas, är B berättigad att av TE erhålla vite med ett 
belopp per träd av:  
- 75 000 kr för träd med stamomkrets 0,3-1,0 m  
-  100 000 kr för träd med stamomkrets 1,0-1,5 m  
-  150 000 kr för träd med stamomkrets mer än 1,5 m  
 
I övrigt skall bestämmelsen gälla oförändrad.  
 

AFD.53  Ansvar mot tredje man  
  

ABT 06 kap. 5 § 13 skall gälla med följande tillägg:  
 
TE ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtages inom hela arbetsområdet för att förhindra olycksfall, 
i samband med arbetenas utförande, drabbar tredje man. 
 Inhägnader, avstängningar, skyddsstaket och övriga åtgärder skall anpassas till vad som krävs för 
allmän säkerhet.  

  
AFD.531  Syn inom närliggande område  
  

Syn skall förrättas inom område som entreprenören anger, dels före entreprenadens igångsättning, 
dels efter entreprenadens färdigställande.  
  
Entreprenören utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn samt kallar berörd 
ägare och beställare till syn.  
  
Entreprenören utser och bekostar syneförrättare.   
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Protokoll från syn skall innehålla en beskrivning av områdets skick. För byggnad och anläggning 
skall särskilt anges förekomst av sprickor och dylikt. Protokoll skall kompletteras med fotografier och 
skisser. 
 

 AFD.54  Försäkringar  
 
Till anbudet skall bifogas bevis på gällande ansvarsförsäkring.  
  
Med tillägg till och ändring av ABT 06 kap. 5 § 23 föreskrivs:  
   
TE skall teckna försäkringar enligt nedan för totalentreprenaden i dess helhet intill fulla värdet av 
entreprenaden inklusive indexpåslag och mervärdeskatt samt värdet av material som tillhandahållits 
av beställaren.  
 
Intyg om att försäkringar har tecknats och är giltiga skall överlämnas till B senast en vecka efter 
beställning och före arbetenas påbörjande. I annat fall äger B rätt att teckna försäkring på 
entreprenörens bekostnad.  
  
Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller försäkringsbranschens 
beskrivning av allriskförsäkring, ansvarsförsäkring och entreprenadförsäkring enligt ABT 06 kap. 5 
§ 22 med försäkringsbelopp enligt nedan. 
  
Följande moment skall omfattas:  
-  Entreprenadförsäkring inkluderande allriskomfattning till entreprenadens fulla värde, enligt ovan.  
  
Ansvarsförsäkring inkluderande:  
-  Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar)  
-  Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom  
-  Utökat skydd för entreprenör  
 
 Försäkringsbelopp skall vara följande:  
-  Personskada lägst 10 miljoner kronor samt sakskada lägst 10 miljoner kronor  
  
Försäkring skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med B som 
medförsäkrad. I den mån B är skyldig att svara för självrisk, skall B:s ansvar för sådan självrisk 
gentemot entreprenören vara begränsat till ett halvt basbelopp.  
 

AFD.541  Försäkringar under garantitiden  
  

Med tillägg till ABT 06 kap. 5 § 23 gäller att entreprenörens försäkringar skall tecknas och 
vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och intill dess fel noterade vid garantibesiktningen 
har avhjälpts. 

 
AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom 
 

Entreprenören skall under entreprenadtiden ha allriskförsäkring avseende byggherrens befintliga 
egendom.  

 
AFD.545  Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada  
  

TE skall ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada.  
 
Utöver vad som anges i ABT 06 kap. 5 § 23 skall entreprenören teckna Miljöskadeförsäkring. 
Försäkringsbeloppet skall vid ren förmögenhetsskada vara lägst 2 miljoner kronor och vid övriga 
skador lägst 10 miljoner kronor.  
  

AFD.55  Ansvar för brandskydd  
  

Entreprenören övertar beställarens brandskyddsansvar. 
 
TE skall efter anfordran uppvisa intyg över av berörd personal genomgången utbildning.  
Brandsläckningsutrustning skall i erforderlig omfattning finnas lätt tillgänglig på arbetsplatsen.  
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Vid avslutade arbete som kan innebära brandrisk skall särskild bevakning ske.  
 

 AFD.551  Ansvar för brandfarliga heta arbeten  
  

Förebyggande åtgärder som finns i Svenska Brandförsvarsföreningens skrift Heta Arbeten skall 
följas.  
 
Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående 
verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.  
 
Brandvakt skall finnas även under arbetsrast på den arbetsplats där det brandfarliga heta arbetet 
bedrivs. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän betryggande tid förflutit sedan arbetet 
avslutats och risk för brand inte längre kan bedömas föreligga.  
  
Brandsläckningsutrustning skall i erforderlig omfattning finnas lätt tillgänglig på arbetsplatsen.  
  
Entreprenören skall informera sig om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för brandfarliga heta 
arbeten avseende de försäkringar som berörs av entreprenaden. Vid brott mot dessa 
säkerhetsföreskrifter svarar entreprenören för självrisker och andra kostnader inklusive följdskador 
som drabbar beställaren.  
  
Den personal hos entreprenören som kan komma att arbeta med så kallade "Heta arbeten" skall ha 
erforderlig utbildning, minst motsvarande Sv. Brandförsvarsföreningens (SBF) behörighetsutbildning 
för avsett arbete och erfarenhet vad avser brandskydd. Med heta arbeten menas alla arbeten som 
kan framkalla brand.  
 

AFD.5511  Beställarens tillståndsansvarige  
  
  B överlåter tillståndsansvaret till TE.  
 
AFD.5512  Entreprenörens tillståndsansvarige  
  
  Entreprenörens tillståndsansvarige skall namnges före entreprenadens igångsättning.  
 
AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 
 
 Entreprenörens samordningsansvarige skall namnges före entreprenadens igångsättning. 
 
AFD.57  Avhjälpande  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 5 § 17 föreskrivs att avhjälpande av fel skall fullgöras utan dröjsmål 
och senast inom en månad räknat från det att besiktningsutlåtandet eller underrättelse tillställts 
entreprenören. 
 
Skulle anmärkning kvarstå efter andra efterbesiktningen efter slutbesiktning och garantibesiktning 
äger beställaren rätt att låta annan entreprenör åtgärda dessa på entreprenörens bekostnad.  
B äger rätt att hos TE få fel som uppstår under garantitiden direkt åtgärdade i den mån dessa inte 
kan kvarstå till garantibesiktningen av funktions- eller driftsmässiga skäl. 
  
Entreprenören skall lämna skriftig underrättelse när fel avhjälpts.  

AFD.6  Ekonomi  
   

 Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 19 förskrivs att för entreprenörens fordringar avseende 
entreprenaden gäller en preskriptionstid om fyra (4) månader räknat från entreprenadens 
godkännande. 

 
AFD.61  Ersättning  
  

Rese- och traktamentskostnader skall vara inräknade i såväl anbudssumman som offererat timpris. 
Särskild ersättning utbetalas inte.  
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 AFD.611  Ersättning för ÄTA-arbeten  
  

ÄTA-arbeten skall för att berättiga till ersättning beställas i enlighet med vad som framgår ovan under 
AFD.23. 
 
Kostnadsreglering sker enligt något av följande alternativ enligt beställarens val.  
  
1 Enligt à-priser som skall avse samtliga kostnader inkl. kostnader för räntor och administration 

samt vinst, för i kontraktshandlingarnas mening färdigt arbete.  
  
2  Överenskommet fastpris.   
 
3  Självkostnadsprincipen (löpande räkning) enligt ABT 06 kap. 6 § 9 och 10.  
  
För ändrings- och tilläggsarbete som regleras enligt självkostnadsprincipen (ABT 06 kap. 6 § 9 och 
10) gäller följande:  
  
Kostnad  Ersättning  
  
1.  Material och varor  Verifierad självkostnad med påslag enligt kontrakt  
  
2. Större hjälpmedel  Verifierad självkostnad med påslag enligt kontrakt  
  
3. Underentreprenader  Verifierad självkostnad med påslag enligt kontrakt  
  
4. Arbetare Avtalat à-pris kr/tim.  
  
5. Entreprenörarvode på tillhandahållet material  0 % påslag  
  
Ersättning enligt pkt 1-4 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inkl. entreprenörarvode (ABT 
06 kap. 6 § 9 mom. 1-8b).  
 
Samtliga rabatter inkl sk ”årsrabatter” och prislistor som entreprenörerna tillgodoser sig från 
entreprenörernas leverantörer skall tillfalla beställaren och skall redovisas på faktura. 
 
Mindre hjälpmedel skall ingå i avtalat timpris för arbetare.  
 
Till större hjälpmedel räknas t ex grävmaskiner, vältar, traktorer, lastbilar, kranar och 
tryckluftsutrustningar. Timkostnaden skall vara fast utan indexreglering och avse bruttotimkostnad 
samt vara komplett enligt ABT 06 kap. 6 § 9 pkt 2, 3, 4, 6, 7 och 8a.  

 Angivna påslag skall gälla även mellan TE och UE samt mellan UE och dennes UE. 

För att ersättning för förändringar eller förtydligande i samband med detaljprojektering skall utgå till 
TE, skall B underrättas innan beslut fattas (se även AFD.23). 
 

AFD.614  Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)  
  
  Kontraktssumman och timpriser är fasta och skall inte indexregleras.  
 
AFD.62  Betalning  
  

Betalning sker mot korrekt faktura, som förfaller till betalning 30 dagar efter att beställaren mottagit 
fakturan. Fakturering får ske högst en gång per månad på godkänd del av betalningsplan.  
  
Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 15 föreskrivs att innestående 5 % betalas då vid slutbesiktningen 
samtliga antecknade fel blivit avhjälpta. Detta skall konstateras vid efterbesiktning.  
  
Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter får inte debiteras.  
  
Ränta på innestående belopp utbetalas inte.  
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AFD.622  Betalningsplan  
  

Kontraktssumman erläggs enligt prestationsbunden eller tidsbunden betalningsplan. Betalningsplan 
är inte giltig innan den godkänts av beställaren.  
  
Betalningsplan skall upprättas enligt grunderna i ABT 06 kap. 6 § 12 andra stycket.  
  
Särskild post i betalningsplanen skall avse överlämnande av följande godkända handlingar från 
entreprenören:  
-  Upprättad projektanpassad kvalitets- och miljöplan med egenkontroll: 100 000 kr.  
-  Dokumentation som skall vara överlämnad vid slutbesiktning: 300 000 kr.  
-  Relationshandlingar: 200 000 kr.  
  

AFD.623  Förskott  
  
  Förskott beviljas inte.  
 
AFD.624  Fakturering  
  

Faktura i 1 exemplar skall ställas och skickas till:  
  
Lomma kommun  
Fakturaenheten  
Box 77  
234 22 LOMMA  
  
Och skall innehålla uppgifter om:  
-  Ref. nr 43108 
-  Projektnamn Lillevångsvägen gruppbostad 
-  Lyft nr  
-  Kontraktssumma  
-  Tidigare fakturerat belopp  
-  Fakturabelopp  
-  Innestående belopp  
-  F-skattenummer  
  
Kopia av faktura skall samtidigt sändas med e-post till utsedd projektledare.  
  
Särskilda fakturor skall utställas för ändrings- och tilläggsarbete.  
  
Mervärdeskatt skall faktureras löpande.  
  
Felaktig faktura skall krediteras. Ny faktura som ersätter felaktig faktura betalas inte förrän 
kreditfaktura har kommit beställaren tillhanda. Ny faktura skall åsättas ny förfallodag.  
 
Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 12 föreskrivs att ostridigt belopp på felaktig faktura inte betalas 
förrän stridigt belopp krediterats. Ränta på ostridigt belopp utbetalas inte. 
  
Om annat inte överenskommits skall fakturaunderlag genomgås med beställarens attestansvarige 
före fakturering.  
  
Fakturering får inte ske förrän "Bekräftelse av avtal" undertecknats och återsänts.  
Fakturering får inte ske innan nedanstående handlingar/uppgifter är översända till beställaren och 
beställaren godkänt handlingen/uppgiften.  
 
-  Tidplan  
-  Betalningsplan  
-  Försäkringsbevis på avtalade försäkringar  
-  Projektanpassad kvalitetsplan  
-  Säkerhet  
-  Arbetsmiljöplan  
-  Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket  
  Ansvarige för samordning av arbeten (AFD.371).  
   Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering, BAS-P (AFD.1834)  
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-  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U (AFD.1834).  
-  Entreprenörens tillståndsansvarige (AFD.5512).  
-  Ansvarige för samordning av tillståndsansvariga (AFD.5513).  
-  Ansvarig för samordning av installationer (AFD.371)  
-  F-skattebevis   
 

AFD.63  Säkerhet  
  
AFD.631  Säkerhet till beställaren  

  
Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap. 6 § 21 i form av bankgaranti. Säkerheten får 
inte vara tidsbunden.  

  
Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 21 föreskrivs att entreprenören själv ansvarar för att återkalla 
lämnad säkerhet till beställaren när samtliga åtaganden enligt avtal är slutförda. Om så inte sker 
svarar entreprenören för de kostnader som kan uppstå då säkerheten inte blir återlämnad i tid. 

AFD.7   Besiktning 
 
AFD.71  Entreprenadbesiktningar  
  
AFD.712  Förbesiktning  

 
TE skall kalla till förbesiktning av del av anläggning som inte är åtkomlig vid slutbesiktning. 

 
 Alla funktioner skall uppfyllas så att interimistiskt slutbesked för respektive etapp kan erhållas. 
  
AFD.713  Slutbesiktning  
  
   Slutbesiktning verkställs vid i sin helhet färdigställd entreprenad.  
  

Med tillägg till ABT 06 kap. 7 § 12 föreskrivs att det 14 arbetsdagar före slutbesiktning skall föreligga 
provningsprotokoll, instruktion för drift och underhåll, protokoll från myndighetsbesiktningar och 
säkerhetsbesiktningar, åtgärder enligt kontrollplan PBL osv. i den omfattning som 
förfrågningsunderlaget i sin helhet anger. 
 
TE kallar till slutbesiktning. 
 
Drift- och skötselpärmar skall vara genomgångna av respektive besiktningsman före slutbesiktning. 
Vid slutbesiktning skall av besiktningsman godkända pärmar överlämnas.  
  
Om så inte är fallet kan detta vara skäl till uteblivet godkännande av entreprenaden samt att 
entreprenören ansvarar för fastighetsdriften tills godkända handlingar föreligger. 

 
AFD.714  Garantibesiktning    
  

Med ändring av ABT 06 kap. 7 § 3 föreskrivs att det åligger entreprenören att kalla till 
garantibesiktning av entreprenaden senast en månad före garantitidens utgång. Om 
garantibesiktningen på grund av försenad kallelse från entreprenören inte sker inom fastställd tid, 
förlängs garantitiden i motsvarande utsträckning.  
Med tillägg till ABT 06 kap. 7 § 11 föreskrivs att om fel kan hänföras till utförande som genom 
kvalitetsstyrningsverifikationer och dokumenterade egenkontroll påstås vara kontraktsenligt utförda, 
får talan under garantitiden föras beträffande sådana fel, även om dessa inte konstaterades vid 
slutbesiktningen.  

 
AFD.715 Särskild besiktning 
 

Särskild besiktning skall utföras två år efter slutbesiktning. Entreprenören kallar till sådan besiktning. 
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AFD.716  Efterbesiktning  
  

Efterbesiktning utförs tills samtliga fel är åtgärdade.  
  
Beställarens merkostnad för att med egen eller inhyrd personal säkerställa att 
besiktningsanmärkningarna blir åtgärdade kommer att debiteras entreprenören. Detta gäller även 
för besiktningar som inte kan utföras eller avslutas på avsett sätt.  
 

AFD.718  Besiktningsman  
  
 Besiktningsmän utses av beställaren. 

AFD.8  Hävning   
 
Med tillägg till vad som anges i ABT 06 kap. 8 § 1 gäller följande. 

Finner part att omständighet uppstår som innebär, eller kan leda till, att uppdrag inte kan fullgöras 
enligt de villkor som anges i avtalet skall motparten utan dröjsmål meddelas därom. Om sådan 
avvikelse konstaterats förbinder sig parten att omedelbart åtgärda de aktuella felen. 

För det fall part inte visar sig uppfylla villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse, och de aktuella 
bristerna inte åtgärdas på ett godtagbart sätt efter skriftlig erinran vid två (2) tillfällen, med skälig tid 
däremellan, äger motparten rätt att häva avtalet.  

Följande punkter skall anses utgöra villkor i avtalet avseende vilka avvikelser alltid skall anses 
utgöra brister av väsentlig betydelse (uppräkningen nedan begränsar inte parts rätt att häva avtalet 
till följd av andra brister av väsentlig betydelse). Beställaren äger därför i samtliga fall rätt att häva 
avtalet om;  

• Entreprenören eller underentreprenör inte fullgör sina åtaganden avseende skatter eller 
sociala avgifter som åvilar entreprenören eller underentreprenör eller om övriga 
omständigheter som uppräknas i 13 kap. 1 och 2 §§ LOU föreligger avseende entreprenören, 
underentreprenörer eller företrädare för dessa. 

• Entreprenören eller dennes underentreprenörer brister i fullgörande att bedriva sin 
verksamhet så att den innebär ett väsentlig åsidosättande av lag (på annat sätt än punkten 
ovan).  

• Entreprenören överlåter rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan beställarens skriftliga 
medgivande. 

• Entreprenören inte längre kan fullgöra avtalat åtagande genom att en eller flera i avtalet 
upptagna personer inte längre kan fullfölja sitt uppdrag och entreprenören inte kan erbjuda 
lämplig ersättare med erforderliga kvalifikationer i enlighet med vad som stadgas i avtalet 
samt tillhörande handlingar.  

• Avtalet har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9–14 §§ LOU, 
• Entreprenören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå avtalet befann 

sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 § LOU och borde ha uteslutits från 
upphandlingen enligt den bestämmelsen,  

• Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den upphandlande 
myndigheten ingå kontraktet eller Avtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt 
fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG. 

• Om rättelse inte vidtas inom skälig tid alternativt flertalet avvikelser uppmärksammas vid en 
och samma kontroll, med beaktande av vad som framgår av Bilaga arbetsrättsliga villkor. 
 

Hävande part äger rätt till skadestånd i enlighet med ABT 06. 
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AFD.9  Tvistelösning  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 9 § 1 föreskrivs att tvist rörande tolkning och tillämpning avtalet skall 
avgöras av svensk allmän domstol i Lunds tingsrätt och enligt svensk lag.  
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AFG  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL  
Entreprenören skall anskaffa och bekosta erforderliga allmänna hjälpmedel och arbeten för 
entreprenaden om ej annat anges i detta avsnitt. 

AFG.1  Etablering av arbetsplats  
  
AFG.11  Placering av allmänna hjälpmedel  
  
  Placering av allmänna hjälpmedel skall godkännas av beställaren.  
 

 Ytor för uppläggning av material, uppställning av bodar o. dyl. inom arbetsområdet skall vara 
inhägnade och skyddade enligt entreprenörens ansvar. Se även AFG.316. 

  
AFG.111  Placeringsritning som upprättas av entreprenören  
  

Placeringsritning skall godkännas av beställaren innan etablering får påbörjas.  
  
Vid utnyttjandet av gatumark eller annan allmän mark ombesörjer och bekostar TE att erforderliga 
tillstånd inhämtas från berörd myndighet. TE svarar för eventuella kostnader för nyttjandet.  

  
AFG.12  Bodar  
  
  Entreprenören håller bodar för eget arbete.  
 
AFG.13  Tillfällig väg och plan  
  

In- och utfarter från arbetsområdet skall upprättas i samråd med beställaren och berörd myndighet.  
  
Entreprenören utför och bekostar erforderliga skyltningar, avstängningar och skyddsåtgärder.  
  
Entreprenören är skyldig att under entreprenadtiden fortlöpande underhålla utnyttjade vägar och 
tillfarter så att trafiken till berörda fastigheter inte onödigtvis försvåras.  
  
Skador som uppstår på befintliga vägar, gator, ledningar mm på grund av entreprenörens arbete 
eller transporter skall repareras kontinuerligt på dennes bekostnad.  
  
Entreprenören skall under hela entreprenadtiden tillse att vägar är fullt framkomliga för transporter 
samt att samordning med brukare inom angränsande område sker då så erfordras.  
  
Hänsyn skall visas de inom angränsande område verksamma vid samtliga transporter till och från 
arbetsplatsen.  

 
AFG.14  Tillfällig el- och va-försörjning 
 
AFG.141 Tillfällig elförsörjning  
  
 Entreprenören skall ombesörja och bekosta tillfällig elförsörjning.  
 
AFG.142  Tillfällig VA-försörjning  
  

Entreprenören skall ombesörja och bekosta tillfällig VA-försörjning.  
 
AFG.15  Tillfällig kommunikationsutrustning  
  
   Entreprenören ansvarar för utrustning för entreprenörens behov.  
 
AFG.16  Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla  
  

TE skall tillhandahålla skyltställning och skylt till beställaren med Lomma kommuns logga och text. 
I den mån bygglov krävs för skylt skall detta sökas och bekostas av beställaren.  

 
Ritning på utförande tas fram i samråd med beställaren. 



Administrativa föreskrifter – Gruppboende med 6 lägenheter och gemensamma utrymmen  40 
 

AFG.2  Inmätning och utsättning  
  
AFG.21  Mätutrustning  
  

Provning och kontroll av instrument och kompletterande utrustning skall utföras enligt SIS- TS 
21143:2013. Instrument och övriga mätdon skall vara avstämda mot de noggrannhetskrav som 
föreskrivna toleranskrav föranleder. 

 
AFG.22  Inmätning  
  
AFG.222  Inmätning vid husbyggnad  
  

Inmätning skall utföras av TE via mätsakkunnig som är godkänd av Lomma kommun, samt lämna 
bevis på inmätning till Miljö- och byggnadsnämnden och KA.  

 
AFG.23  Utsättning  
  
AFG.232  Utsättning vid husbyggnad  
  
  Utsättning får endast utföras av person som godkänts av kommunen.   
 
AFG.3  Skydd m m  
  
AFG.31  Skydd av arbete och egendom m m  
  

TE skall skydda befintliga/närliggande byggnader och byggnadsdelar i erforderlig omfattning dels 
med avseende på skaderisk och dels med avseende på störningsrisk för verksamhet och boende i 
närheten.  
 
Planer inom och utom arbetsområdet samt kringliggande byggnader och planer skall skyddas i 
erforderlig omfattning. 

  
AFG.311  Skydd av arbete 
 

Stuprör skall vara kopplade med provisoriska rör under entreprenadtiden så att vatten leds ut ifrån 
byggnaden.   

  
AFG.312  Skydd av ledning, mätpunkt m m  
  

Entreprenören skall i erforderlig omfattning skydda befintliga kablar, ledningar och liknande som 
finns inom arbetsområdet och i angränsning till arbetsområdet.  
  

AFG.313  Skydd av vegetation  
  

Träd skall skyddas på betryggande sätt mot skada. Grävning får inte ske inom trädets droppzon. 
Beträffande vite se AFD.518. Skydd skall även omfatta rotsystem och trädkrona. 
 
Område med befintliga träd och buskar får ej belamras. 
 

 
AFG.314  Skydd av fornminne  
  
  Påträffas fornminne skall entreprenören förfara enligt lag (1942:350) om fornminnen.  
  
AFG.315  Skydd av egendom  
  

TE skall skydda befintliga/närliggande byggnader, byggnadsdelar, inventarier mm i erforderlig 
omfattning så att skada inte uppkommer.  

   
I det fallet att skada ändå uppstår svarar TE för samtliga kostnader i samband med återställande av 
byggnad, byggnadsdelar, inventarier mm till ursprungligt skick. Detta kan innebära nyanskaffning.  
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 AFG.316  Tillfällig inhägnad  
  

Entreprenören skall utföra och bekosta tillfällig inhägnad som påfordras av myndighet eller 
försäkringsbolag samt i den omfattning som erfordras med hänsyn till pågående verksamhet.  
  
All rätt till affischering på tillfällig inhägnad tillkommer beställaren, varför inga reklamskyltar får 
förekomma på inhägnaden.  
  
Inhägnad får inte försvåra tillträde till intilliggande byggnader.  

 
AFG.32  Skyddsanordningar  

 
Om entreprenör för in farliga ämnen på arbetsplatsen, utför arbete eller använder maskiner som 
medför hälso- eller olycksrisk. Skall denne i förväg informera ansvarig för samordning av 
arbetarskydd om detta samt anordna erforderligt skydd. 
 
Påträffar entreprenören farliga ämnen vid arbete i mark skall denne informera B och ansvarig för 
samordning av arbetarskydd om detta samt anordna erforderligt skydd och omedelbart avbryta 
arbetet. 
 
Entreprenören skall utan särskild ersättning svara för alla avstängnings- och skyddsanordningar och 
svara för alla kostnader i samband med skador eller ersättningsanspråk, som kan uppkomma som 
följd av hans verksamhet enligt denna förfrågan. 

  
AFG.33  Vakthållning  
  
  Entreprenören svarar för sådan vakthållning som erfordras med hänsyn till hans ansvar.  
  
AFG.34  Bullerskydd  
  

Entreprenören skall vidta sådana åtgärder att störande buller inte uppstår. I första hand skall ej 
bullrande arbetsmetoder användas.  
  
Maskiner och utrustning som används skall vara ljuddämpad.  
  
Ljudnivån på maskiner och arbeten skall med hänsyn till omgivningen hållas inom av miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet godtagna värden.  
  
Vid bullrande arbete skall stor hänsyn tas till övriga som är verksamma i kringliggande byggnader.  
  
Störande ljud från radio får inte förekomma.  
 
Bullrande arbete och störande ljud får ej förekomma mellan kl.18.00 och 06.30. 
  
Hörselskydd med radio eller liknande får inte bäras under arbetstid av personal verksamma i 
projektet.  

  
AFG.35  Dammskydd  
  

Entreprenören skall vidta sådana åtgärder att störande damm bildning och nedsmutsning inte 
uppstår.  
  
Torrsågning av betong får inte utföras.  
 

AFG.36  Begränsning av miljöstörande utsläpp  
  
Miljövänliga bränslen skall användas till motordrivna maskiner, fordon mm. 
 
Miljövänliga arbetsmetoder skall i första hand användas.  
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AFG.4  Leverans, transport m m  
 
AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen 
 
 Samordning av transporter av material mm skall göras i största möjliga mån.  
  
AFG.416  Förpackningar och lastbärare  
  

I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget 
vara anpassat till Lomma kommuns system för källsortering.  

  
AFG.43  Transport inom arbetsområdet 
  
AFG.431  Transportöppningar  
  
  Eventuella transportöppningar utförs och bekostas av entreprenören.  
  
AFG.44  Lyftanordningar  
 

AFG.5  Arbetsställningar och montering  
  
AFG.51  Arbetsställningar  
 

AFG.6  Ursparning, håltagning, igensättning och tätning  
  
AFG.61  Ursparning och håltagning  
  

Entreprenören svarar för all håltagning och igensättning för fullgörande av den egna entreprenaden. 
Håltagning skall utföras med skärande verktyg, så att byggnadsdel inte skadas.  

  
AFG.611  Samordning av ursparning och håltagning  
   
AFG.62  Igensättning och tätning  
  

Entreprenören skall utföra igensättning av ursparning och håltagning efter eget arbete till färdig yta. 
Entreprenören skall före igensättning, förvissa sig om att arbetet är färdigt. Igensättning utförs så att 
aktuella brand-, ljud- och andra kvalitetskrav uppfylls.  

  
AFG.621  Samordning av igensättning och tätning  
 

AFG.7  Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m  
  
AFG.71  Uppvärmning och uttorkning  
  
  TE svarar för och betalar för uppvärmning och uttorkning under byggtiden.  
 
AFG.75  Väderberoende arbeten  
  
AFG.751  Väderskydd  
  

 Erforderligt särskilt väderskydd med hänsyn till att byggnadsmaterial är av trä skall ombesörjas och 
bekostas av entreprenören.  

  
AFG.752  Snöröjning  
  

Entreprenören svarar för den snöröjning och halkbekämpning av det arbetsområde som erfordras 
för entreprenörens arbete.  
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AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring, m m  
  
AFG.81  Länshållning  
  
AFG.82  Renhållning  
  

Entreprenören skall ombesörja renhållning även av vägar och planer utanför arbetsområdet från spill 
etc. som förorsakats av honom.  

  
  Entreprenören skall källsortera restprodukter efter anvisningar från lokala sopstationer.  
  

Om avtalad rengöring, städning och källsortering inte utförs har beställaren rätt att utföra arbetet på 
entreprenörens bekostnad utan föregående uppmaning.  

  
AFG.83  Städning och slutrengöring  
  
AFG.831  Städning  
  

Fortlöpande städning skall utföras av entreprenören.  
  
Före igensättning av dolda utrymmen (dubbling av väggar, undertak etc.) skall byggnads- och 
installationsdelar rengöras och dammsugas.  

  
AFG.832  Slutrengöring  
  

I slutrengöringen skall även ingå slutbehandling av ytskiktsmaterial enligt fabrikantens anvisningar 
och fönsterputs som skall omfatta alla glasytor samt bågar och karmars samtliga sidor.  

 
AFG.84  Ohyres- och insektsbekämpning  
  
AFG.85  Återställande av mark  
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-02-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 19 KS KF/2021:84 

Beslut om justering av nämndernas budgetar på grund av sänkt PO-pålägg för år 
2022 

Ärendebeskrivning 
I budget avseende år 2022 och framåt har nämnderna, i enlighet med anvisning, budgeterat med ett 
PO-pålägg, på 40,15 %. PO-pålägget fastställdes dock till 39,25 % i december 2021 och för att få en 
mer rättvisande redovisning av personalkostnaderna föreslår ekonomiavdelningen i skrivelse  
2022-02-07 att nämndernas budgetar för 2022 minskas. Justering föreslås, som konsekvens, även att 
göras med motsvarande minskning av budget för finansförvaltningens intäkter för PO-pålägg. 
Förslaget påverkar därför, enligt ekonomiavdelningen, inte det budgeterade resultatet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16, § 44. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16 § 44 
- Skrivelse 2022-02-07 från ekonomiavdelningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämndernas budget 2022 

avseende PO-pålägg minskas med totalt 6 000 tkr enligt beloppen nedan och budgeterade 
intäkter på finansförvaltningen minskas med 6 000 tkr. 

Kommunstyrelsen 340 tkr 
Socialnämnden 1 770 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden 3 290 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden 230 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden 300 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden 70 tkr 
Totalt minskad budget för PO-pålägg: 6 000 tkr 
Justering av Finansförvaltningen 6 000 tkr 

 
- Justering av nämndernas budgetar på lång sikt hanteras i beslut om budgetramar för 2023 

och planeringsramar för 2024 - 2026. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Ekonomiavdelningen 

Vår referens: Elisabet Andersson 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: Elisabet.Andersson@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:84 

Tjänsteskrivelse - Förslag till justering av nämndernas budget på grund av sänkt PO-
pålägg för 2022 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Att nämndernas budget 2022 avseende PO-pålägg minskas med totalt 6 000 tkr enligt beloppen 
nedan och budgeterade intäkter på finansförvaltningen minskas med 6 000 tkr. 

Kommunstyrelsen       340 tkr 
Socialnämnden    1 770 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden   3 290 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden      230 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden      300 tkr  
Miljö- och byggnadsnämnden        70 tkr  
Totalt minskad budget för PO-pålägg:  6 000 tkr 
Justering av Finansförvaltningen -6 000 tkr 
 

- Justering av nämndernas budgetar på lång sikt hanteras i beslut om budgetramar för 2023 och 
planeringsramar för 2024 - 2026. 

Ärendebeskrivning 
I budget avseende år 2022 och framåt har nämnderna, i enlighet med anvisning, budgeterat med ett 
PO-pålägg, på 40,15 %. PO-pålägget fastställdes dock till 39,25 % i december 2021 och för att få en 
mer rättvisande redovisning av personalkostnaderna föreslår ekonomiavdelningen att nämndernas 
budget för 2022 minskas. Justering föreslås, som konsekvens, även att göras med motsvarande 
minskning av budget för finansförvaltningens intäkter för PO-pålägg. Förslaget påverkar därför inte det 
budgeterade resultatet.  
 
Motsvarande justering av nämndernas budgetar på lång sikt föreslås att hanteras i samband med 
beslut om budgetramar för 2023 och planeringsramar för 2024 - 2026. 

Bakgrund/Analys 
I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms 
av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR 
och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner). Det kalkylerade 
pålägget avseende pensioner justeras ner för kommuner från 8,60 till 7,70 procent och 
huvudanledningen är ökningen av inkomstbasbeloppet för år 2022 i jämförelse med prognos, vilket 
medför att kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen blir lägre än tidigare bedömningar. 
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I budget avseende år 2022 och framåt har nämnderna, i enlighet med anvisning, budgeterat med ett 
PO-pålägg på 40,15 %. PO-pålägget fastställdes dock till 39,25 % i december 2021 och för att få en 
mer rättvisande redovisning av personalkostnaderna föreslår ekonomiavdelningen att nämndernas 
budget för 2022 minskas. Justering föreslås, som konsekvens, även att göras med motsvarande 
minskning av budget för finansförvaltningens intäkter för PO-pålägg. Förslaget påverkar därför inte 
det budgeterade resultatet. I det fall KPA:s prognos för pensionskostnader (som kommunens budget 
baseras på) inte tog tillräcklig höjd för det höjda inkomstbasbeloppet kommer eventuell positiv 
budgetavvikelse att uppkomma inom finansförvaltningen.  

 

Motsvarande justering av nämndernas budgetar på lång sikt föreslås att hanteras i samband med 
beslut om budgetramar för 2023 och planeringsramar för 2024-2026.   

 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Samråd 

I samband med ärendets beredning har samråd skett med ekonomiavdelningens controllergrupp.  

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Elisabet Andersson 
Ekonom 

Samuel Sköld 

Ekonomichef 
 

Beslutet expedieras till: 

Berörda nämnder 

Förvaltningschefer 

Ekonomiavdelningen



Kommunfullmäktige 
2022-03-03 
 

Ärende 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-02-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 20 KS KF/2021:220 

Beslut om införande av en kommunal arbetsmarknadsenhet samt överföring av 
budgetmedel avseende ferietjänster 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021, § 71, att inrätta en arbetsmarknadshet samt 
gav i samband med beslutet kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett utvecklat förslag 
avseende vilka verksamheter som ska samlas under arbetsmarknadsenheten för beslut i samband 
med budget 2023. 

Kommundirektören redogör i skrivelse 2022-02-03 för förslaget. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09, § 36. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 § 36 
- Skrivelse 2022-02-03 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-09-16 § 71 
- Utredning av en kommunal arbetsmarknadsenhet 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att arbetsmarknadsenheten införs i 

enlighet med utvecklat förslag. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgetmedel avseende 
ferietjänster överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden inför år 2023. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Inrättande av en kommunal arbetsmarknadsenhet – utvecklat förslag 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Att arbetsmarknadsenheten införs i enlighet med utvecklat förslag  
- Att budget avseende ferietjänsterna flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden inför 2023  

 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 att inrätta en arbetsmarknadshet samt gav i 
samband med beslutet kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett utvecklat förslag avseende 
vilka verksamheten som ska samlas under arbetsmarknadsenheten, för beslut i samband med budget 
2022.  

En av utmaningarna med att samla de föreslagna verksamheterna i en arbetsmarknadsenhet 
organiserad inom socialnämnden är att det riskerar skapa nya organisatoriska och budgetmässiga 
utmaningar. 
 
Under hösten har ett utvecklingsarbete pågått inom både socialförvaltningen och förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur och fritid (UKF), vilket bland annat har utmynnat i en relevant utökad 
samverkansförmåga. Det innebär att förutsättningarna delvis har förändrats sedan den ursprungliga 
utredningen gjordes. Det utvecklade förslaget tar därmed större hänsyn till de organisatoriska och 
verksamhetsmässiga utmaningar som kan uppstå om samtliga verksamheter som ingick i utredningen 
skulle samlas i en gemensam arbetsmarknadsenhet inom socialförvaltningen. Istället föreslås en 
matrisorganisation som innebär att ansvar för verksamheterna kan kvarstå i befintliga nämnder 
samtidigt som en gemensam arbetsmarknadsenhet utvecklas där samtliga delar ingår som utredningen 
föreslog. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om mål för verksamheten 
samt utveckla organisation, styrning och samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från KF, 2021-09-16 
Utredning av en kommunal arbetsmarknadsenhet 
 
Bakgrund/analys 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 att inrätta en arbetsmarknadshet samt gav i 
samband med beslutet kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett utvecklat förslag avseende 
vilka verksamheten som ska samlas under arbetsmarknadsenheten, för beslut i samband med budget 
2022.  

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2022-02-10 
  

Vår referens: Samuel Sköld   
Direkttel: 040-641 11 77  
E-post: Samuel.skold@lomma.se 
Diarienr:       
Er referens:       
  
  

mailto:Samuel.skold@lomma.se


2(3) 

Som underlag för kommunfullmäktiges beslut ingick utredningen av en kommunal 
arbetsmarknadsenhet, daterat den 8 juni 2021. I utredningen föreslogs uppdragsformulering, mål, 
målgrupp, organisering och tidplan. I utredningen sammanställdes även aktuell budget för de 
verksamheter som var tänkta att samlas under arbetsmarknadsenheten.  
 
En av utmaningarna med att samla de föreslagna verksamheterna i en arbetsmarknadsenhet 
organiserad inom socialnämnden, genom att flytta över budget och verksamhetsansvar från andra 
nämnder, är att det riskerar skapa nya organisatoriska utmaningar. Under hösten har ett 
utvecklingsarbete pågått inom både socialförvaltningen och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och 
fritid (UKF), vilket har utmynnat i en relevant utökad samverkansförmåga. Det innebär att 
förutsättningarna har förändrats sedan den ursprungliga utredningen gjordes. Det utvecklade förslaget 
tar därför större hänsyn till de organisatoriska och verksamhetsmässiga utmaningar som kan uppstå om 
samtliga verksamheter som ingick i utredningen skulle samlas i en gemensam arbetsmarknadsenhet 
inom socialförvaltningen. Istället föreslås en matrisorganisation som innebär att ansvar för 
verksamheterna kan kvarstå i befintliga nämnder samtidigt som en gemensam arbetsmarknadsenhet 
utvecklas där alla de delar ingår som utredningen föreslog. 
 
Avsikten är att skapa ett gemensamt ägande av arbetsmarknadsenhetens uppdrag mellan 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, vilket förväntas höja kvaliteten på den 
gemensamma enheten då både förvaltningarnas liksom nämndernas kompetenser kan utnyttjas på ett 
konstruktivt och effektfullt sätt. En stor fördel med denna organisationsmodell är att budget och 
verksamhetsansvar för kommunens aktivitetsansvar (KAA), svenska för invandrare (SFI), 
grundvux/gymnasievux samt särvux kvarstår inom barn- och utbildningsnämnden. Det finns stora 
synergier mellan dessa verksamheter och övriga verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden, 
samtidigt som ledningsresurserna som hade förts över till socialnämnden hade blivit sårbara. Det skulle 
även innebära ett delvis nytt kompetensområde för socialnämnden som idag är upparbetat i barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
En effekt av ovan utvecklingsarbete är att nuvarande budget som ingår inom socialnämnden liksom 
inom barn- och utbildningsnämnden lämnas oförändrade. Eventuella behov av att justera budget inom 
eller mellan nämndernas respektive KF-verksamheter inför 2023 hanteras av berörd nämnd i kommande 
förslag till preliminär budget. Budgeten för ferietjänsterna, liksom del av resurser inom 
kommunstyrelsen som hanterar bland annat rekryteringsprocesserna, föreslås flyttas från 
kommunstyrelsen till socialnämnden.  

Sedan mitten på 1990-talet erbjuder kommunen ferietjänster som gymnasieungdomar boende i 
kommunen har möjlighet att ansöka om. Sedan 2013 har platserna utökats till att omfatta ca 100 
platser.  
 
Budgeten för ferietjänsterna uppgår till 950 tkr 2022. Utöver ferietjänsterna beräknas sammantaget 10-
20 procent av en tjänst inom kommunledningsförvaltningen, kommunstyrelsen, vara relaterad till 
hanteringen av ferietjänsterna, vilket medför att budget om cirka 110 tkr förflyttas till socialnämnden 
för att vara kostnadsneutralt.  

Budgetförändringen för ferietjänsterna innebär i sig ingen förändring av verksamheten inom 
kommunledningsförvaltningen, däremot innebär en förflyttning av budget för personalresurserna att en 
anpassning behöver ske inom kommunstyrelsens budget vilket föreslås hanteras i det fortsatta 
budgetarbetet inför 2023. 
 
  



3(3) 

Organisering och styrning av matrisorganisationen 

De områden som ingår i arbetsmarknadsenheten i den föreslagna matrisorganisationen.  

 

Nedan beskrivs schematiskt hur styrningen av arbetsmarknadsenheten föreslås, genom att bland annat 
tillsätta en gemensam styrgrupp och arbetsgrupp inom de berörda nämndernas verksamheter. 
Verksamheten kommer behöva utvecklas och justeras över tid och redovisning ske löpande till 
nämnderna. Uppdraget kommer behöva växa fram och definieras över tid för att fånga upp aktuella 
utmaningar och behov relaterat till uppdraget. 

 

 

Samverkan 

I framtagandet av detta utvecklade förslag har samverkan skett mellan förvaltningscheferna för 
socialförvaltningen och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.  

 
 
Samuel Sköld    
Tf kommundirektör 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (46) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-09-16 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 71   KS KF/2021:220 - 001 
 
 

Inrättande av en kommunal arbetsmarknadsenhet i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunens verksamhet rörande personers möjlighet till egen försörjning genom 
utbildning och arbete är i dagsläget organiserat inom olika nämnder. För att få mer 
effekt av kommunens arbetsmarknadsrelaterade arbete och få in fler individer på 
arbetsmarknaden föreslås att ett antal verksamheter samorganiseras och arbetet 
utvecklas. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-08-25, § 99. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-08-25 § 99 
‒ Skrivelse 2021-07-05 från kommundirektören 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet med ändringen att formuleringen ”för beslut i 
samband med budget 2022” stryks. 
 
Sandra Pilemalm (L) och Per Bengtsson yrkar bifall till Robert Wengléns yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en arbetsmarknadsenhet 
‒ Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett 

utvecklat förslag avseende vilka verksamheter som ska samlas under 
arbetsmarknadsenheten. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommundirektören 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 2021-06-08 

Diarienummer: 

Handläggare: Felicia Mellgren Sandkvist 
Direktnummer: 040-6411231 
E-post: felicia.mellgrensandkvist@lomma.se 

 
 
 
 

Utredning av en kommunal arbetsmarknadsenhet 

Förslag till beslut 
Att tillskapa en verksamhet med kommunens samlade resurser för arbetsmarknadsinriktat arbete. 
Verksamheten föreslås vara organiserad inom socialförvaltningen samt rapportera till socialnämnden. 
Verksamheten föreslås träda i kraft i januari 2022. Nedan följer förslag till uppdragsformulering, mål, 
målgrupp, organisering och tidplan. 

 
Uppdrag för en kommunal arbetsmarknadsenhet 
Alla som kan ska arbeta – fler invånare ska bli självförsörjande. Kommunen stöttar alla som kan 
arbeta till egen försörjning. 

 
Kommunen ska arbeta tillsammans med statliga aktörer, arbetsgivare, föreningsliv och civilsamhälle med 
målet att alla som kan ska arbeta. Genom samverkan möjliggör myndigheterna stöd till arbetsgivarna i 
form av matchning och arbetsgivaren möjliggör i sin tur anställning, praktik eller utbildning för en eller 
flera invånare. 

 
Alla invånare ansvarar för att aktivt söka arbete och delta i insatser som ökar möjligheterna till en 
anställning. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla utbildning som möjliggör invånaren att möta 
arbetsmarknadens behov. 

 
Aktiviteter för att uppnå målet 

• Krav på motprestation vid ekonomiskt bistånd och en tro på människans vilja att uppnå 
självständighet. 

• Förbättrad matchning när kommunen och Arbetsförmedlingen gemensamt möter 
näringslivet. 

• Individanpassade insatser och en modern vuxenutbildning  med  fokus på arbetsplatsernas 
kompetensförsörjning och matchning. En genomgripande vuxen- och 
språkutbildningsförändring i linje med KLIVA. 

 
Prioriterade målgrupper 

• Unga personer som saknar gymnasiebehörighet 
• Personer mellan 18-29 år som är arbetslösa 
• Nyanlända som är mottagna enligt lag om mottagande av vissa nyanlända 
• Personer som uppbär ekonomiskt bistånd 
• Personer inom socialpsykiatri och LSS som beviljats daglig verksamhet 

 
Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00 | e-post: info@lomma.se | www.lomma.se 

mailto:felicia.mellgrensandkvist@lomma.se
mailto:info@lomma.se
http://www.lomma.se/
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Organisering för att nå målen 
 

Arbetsmarknadsenhet 
 

 
Mottagande & 

etablering 
nyanlända 

 

 
Kommunala 

aktivitetsansvaret 
och ferietjänster 

 
 
 

Vuxenutbildning & 
SFI 

 

 
Planering för 

försörjning, arbete 
eller sysselsättning 

 
 

Tidplan för genomförande 
 

2021 
Kartläggning och planering för att organisera en arbetsmarknadsenhet. Mål ska brytas ner och 
verksamhetsplan    skrivas. Prioritering i ambitionsnivå och måluppfyllelse. 

 
2022 
Förändring av organisering. Sätta struktur och hitta samverkan operativt. Strategiska perspektiven 
förankras politiskt. 

 
2023 och framåt 
Sysselsättningstalen är höga, försörjningsstöd sjunker, socialt utanförskap minskar, hög beredskap att 
ställa om utifrån nationella och regionala satsningar. 

 
Utfall 2020 och budget 2021 för verksamheter med arbetsmarknadsinriktat arbete 

 
 Utfall Budget 

2020 2021 
1 Utbetalt Ekonomiskt bistånd -9 546 -11 287 
2 Personalbudget ekonomiskt bistånd -1 963 -2 228 
3 Arbetsmarknadskonsulent -239 -645 
4 Finsamfinansierat arbete -1 667 -2 277 
5 LSS arbetsmarknadskonsulent -423 -432 
6 Externt köpt daglig verksamhet -1 611 -1 699 
7 Trivselhuset -876 -1 601 
8 KAA - kommunens aktivitetsansvar -495 -559 
9 SFI -2635 -3777 

10 GrundVux, GyVux -1967 -2088 
11 SärVux -220 -893 
12 Ferietjänster -741 -950 
13 Trygghetsanställningar -282 -376 
14 Näringslivsarbetet 0 0 

Summa -22 665 -28 812 
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Resurser i ett längre perspektiv 
Beroende på ambitionsnivå i förhållande till näringslivsarbetet kan det bli aktuellt att tillskapa medel för 
att kunna arbeta med långsiktighet på ett sådant vis som läggs fram i beslutsunderlaget. I dag finns inga 
medel avsatta för näringslivsarbetet och kommunen kommer att behöva arbeta proaktivt för att i ett 
längre perspektiv kunna räkna hem satsningar på detta. 

 
Ferietjänster hanteras i dag av en HR-partner men denna resurs är inte medräknat i underlaget. Om 
ferietjänster ska hanteras av en arbetsmarknadsenhet kommer den arbetstiden att resurssättas för att 
flyttas över till arbetsmarknadsenheten. 

 

 
Ärendet 

Bakgrund 
Kommunens verksamhet rörande personers möjlighet till egen försörjning genom utbildning och arbete 
är i dagsläget organiserat inom olika nämnder. Som exempel så organiseras idag flyktingmottagandet och 
ekonomiskt bistånd inom socialnämnden, ferieplatser och samverkan med näringslivet inom 
kommunledningskontoret, SFI-, gymnasie- och vuxenutbildning inom barn- och utbildningsnämnden samt 
föreningsliv och fältgrupp inom kultur och fritidsnämnden. 

 
De senaste årens erfarenheter som kommunen har gjort är att antalet hushåll som är i behov av 
ekonomiskt bistånd ökar. Det beror dels på att de ensamkommande unga har blivit vuxna, fått 
uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen och saknar fullständiga försörjningsmöjligheter 
och dels genom att vuxna nyanlända i stor utsträckning hamnar utanför arbetsmarknaden då de går ur 
statens etableringsprogram. Tillgången till SFI och vuxenutbildning har inte matchat behoven, till 
exempel kunde kön till en sfi-plats kunde vara så lång som fem månader varför Lärcentrum inom 
utbildning-, kost, kultur och fritidsförvaltningen under hösten 2019 startade SFI i egen regi. Möjligheten 
att utnyttja ferieplatser samt kontakter med näringslivet kommer inte socialnämndens alla målgrupper 
till gagn i tillräcklig utsträckning och möjligen når kommunens kapacitet som arbetsgivare för 
socialnämndens målgrupper inte sin fulla potential. 

 
Kommunen står nu inför en historisk utmaning i frågan om att nyttja tillgängliga resurser på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. Det handlar inte enbart om att arbeta mer effektivt, det handlar också om att 
arbeta på andra vis, att nå fler personer på nya sätt med nya kanaler. För att klara detta behöver 
kommunens samlade resurser genomlysas, målgrupper behöver definieras, en samsyn gällande 
kommunens uppdrag samt en ändamålsenlig organisering av resurserna behöver föreslås. 

 
Kommundirektören beslutade den 20-05-04 att uppdra socialförvaltningen att ansvara för uppdraget att 
utreda behovet av en arbetsmarknadsenhet. 

 
Socialförvaltningens förvaltningschef gav avdelningschefen för Individ och familjeomsorgen i uppdrag att 
genomföra uppdraget. Utredningen har utförts i två steg. Som ett första led i utredningen har en extern 
leverantör undersökt kommunens nuläge gällande arbetsmarknadsarbetet, kartlagt ett önskat nuläge 
samt lämnat en rad rekommendationer. Utredningen rapporterades till kommunens ledningsgrupp den 
21-03-02. 

 
I ett andra led har avdelningschef för Individ och familjeomsorgen sammanställt ett beslutsunderlag till 
kommunens ledningsgrupp att ta ställning till. Beslutsunderlaget innehåller en övergripande beskrivning 
av de verksamheter som identifierats bedriva någon typ av arbetsmarknadsinriktat arbete. Därefter följer 
en beskrivning av det arbetsmarknadsarbete som bedrivs inom ramen för enheten arbete & försörjning, 
med bäring på de många miljoner som går ut i ekonomiskt bistånd. Därpå följer en sammanfattning av 
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nationella och regionala mål kring flyktingmottagande och arbetsmarknad samt en redogörelse kring 
konjunktur, arbetsmarknad och pandemins påverkan. Ett avsnitt tar också upp vad som är verksamt för 
att stötta människor mot en högre grad av självförsörjning. Underlaget lägger fram förslag till målsättning 
med arbetsmarknadsarbete, resurser för ändamålet samt möjlig organisering. 

 

Sammanfattande huvuddrag av extern kartläggning 

Önskat läge 
 Utvecklat stöd till individer att komma ut på arbetsmarknaden i förhållande till 

myndighetsutövning. 
 Ökad kompetens kring arbetsmarknadsfrågor i kommunen. 
 Utvecklad struktur kring arbete med arbetsmarknadspolitiska anställningar i kommunen. 
 Utvecklat erbjudande av vuxenutbildning/SFI parallellt med arbetsmarknadsinsatser. 
 Utvecklad hantering av kommunens feriejobb, som idag sköts av HR. 
 Ökat arbetsmarknadsfokus i kommunens näringslivskontakter. 

 
 

Rapportens sammanfattande analys 
 Behov av förstärkning och förtydligande av arbetsmarknadsarbetet i Lomma kommun. 
 Arbetsmarknadsarbetet utförs idag under både Socialförvaltningen/Socialnämnden och 

UKF/Barn- och utbildningsnämnden. Det finns även kopplingar till KLK/Kommunstyrelsen. 
 Arbetsmarknad och egenförsörjning bör vara övergripande fokus för insatser som riktas till 

personer som har arbetsförmåga. 
 Arbetsmarknadsarbetet behöver utgå från ett nära och flexibelt stöd från vuxenutbildning och 

SFI. 
 
 

Rekommendationer framåt 
 Ett tydligt politiskt ställningstagande böra göras i syfte att skapa förutsättningar för ett effektivt 

arbetsmarknadsarbete i kommunen. 
 En politiskt förankrad arbetsmarknadsstrategi bör tas fram. 
 Ansvaret för arbetsmarknadsarbetet samlas i en organisation (arbetsmarknadsenhet) under en 

ansvarig chef med tydligt mandat. 
 Arbetsmarknadsenheten bör får en framträdande roll och funktion i den förvaltning där den 

organiseras, vilket kan ske inom rådande förvaltningsstruktur eller i en egen förvaltning. 
 Vuxenutbildning och SFI bör få ett tydligt uppdrag att stödja Arbetsmarknadsenheten med att 

utveckla individer mot egenförsörjning genom arbete. 
 
 

Kommunens nuvarande arbetsmarknadsinriktade arbete 
De verksamheter som identifierats bedriva någon typ av arbete som syftar till att stötta människor till en 
högre grad av självförsörjning är enheten arbete & försörjning inom Individ o familj, daglig verksamhet 
inom funktionsstöd, Trivselhuset inom Individ o familj, Lärcentrum inom utbildningsförvaltningen, 
ferietjänster och trygghetsanställningar inom HR, föreningslotsprojektet inom Kultur och fritid samt 
kommunens näringslivsarbete inom kommunledningskontoret. Nedan följer en redogörelse för dessa 
verksamheters uppdrag, mål och resurser. 

 
Enheten arbete & försörjning 
Inom socialförvaltningen ligger ansvaret för bland annat flyktingmottagande, ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinriktat arbetet kopplat till målgrupperna inom flyktingmottagande och ekonomiskt 
bistånd. Dessa delar är organiserade inom enheten arbete & försörjning. Här finns idag också ett 
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arbetsmarknadsinriktat projekt som är finansierat med externa medel. Det politiska målet för enheten är 
”att fler personer ska bli självförsörjande”. Verksamheten har en budget om cirka 16 000 tkr varav 11 300 
tkr är ekonomiskt bistånd. 

 
Daglig verksamhet 
Inom socialförvaltningen ligger också ansvaret för att tillförsäkra personer med insatser enligt LSS goda 
levnadsvillkor. Bland annat verkställer förvaltningen insatser som syftar till att den enskilde ska ha en 
meningsfull sysselsättning samt ges möjligheter och stöd att komma ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Det arbetet utförs idag av en arbetsmarknadskonsulent. 

 
Det finns idag ett 30-tal personer som deltar i daglig verksamhet i egen regi, de flesta inom ramen för 
daglig sysselsättning snarare än reguljärt arbete. I ett längre perspektiv kommer gruppen inom LSS som 
kommer kunna lönearbeta att växa. Det finns inget politiskt mål kopplat till verksamheten. Budgeten för 
arbetet är 430 tkr. De insatser som kommunen inte kan tillhandahålla internt köps idag av externa 
leverantörer och budgeten för det ändamålet är 1 700 tkr. 

 
Mötesplats för personer med psykisk ohälsa 
Inom socialförvaltningen ligger ansvaret för att erbjuda meningsfull sysselsättning till personer som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl har svårighet att delat i samhällets gemenskap som andra. Verksamheten 
har Trivselhuset som öppnades i början av 2000-talet, med ett innehåll som då kändes relevant för att 
möta målgruppen. 

 
Verksamheten besöks av ett 20-tal personer, som har haft Trivselhuset som sin dagliga sysselsättning 
under de senaste 10 åren. En handfull av personerna skulle, med rätt stöd kunna ta sig in på den reguljära 
arbetsmarknaden. För övriga skulle en högre kvalitet kunna tillhandahållas om stödet gavs på annat vis, 
med en koppling till supported training eller supported employment. Det finns inget politiskt mål för 
verksamheten och budgeten innevarande år är 1 600 tkr. Lokalen har haft stängt under stora delar av 
2020 och har fortfarande stängt på grund av pandemin. Verksamheten bedrivs istället på ett anpassat vis 
för de gäster som tidigare besökte Trivselhuset. 

 
Lärcentrum 
Inom utbildnings- kost-, kultur- och fritidsförvaltningen (UKF) ligger ansvaret för gymnasieskolan, 
vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på 
organisationsenheten, Lärcentrum. I Lärcentrums uppdrag ligger även uppdragsutbildning Yrkessvenska, 
för medarbetare inom äldreomsorgen som har behov av förstärkt svenskundervisning. 

 
I barn- och utbildningsnämndens budget 2021 fick vuxenutbildningen en förstärkning på 1,5 mnkr för att 
möta de nya kraven i lagstiftningen samt vara ännu aktivare i arbetet med vägledning och motivera de 
sökande att höja sin kompetens så att de blir anställningsbara och kan försörja sig själva. 
Vuxenutbildningens budget 2022 har minskats marginellt med 200 tkr. 

 
Lärcentrum ingår i ett nätverk bestående av 12 kommuner som samverkar kring Yrkesvux och 
bristyrkesutbildningar. Samverkan avser utbud och gemensam ansökan av de statsbidrag som finansierar 
merparten av kostnaden för utbildningsplatsen. 

 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen innefattar svenska för invandrare (SFI), grundläggande kurser (grundskola), 
gymnasiala kurser, yrkesutbildningar/-paket och Yrkes-SFI. Dessutom Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) 
vilket innebär en skyldighet för kommunen att erbjuda ungdomar 16 - 20 år som varken studerar eller 
arbetar lämpliga individuella åtgärder med utgångspunkt i individens behov. 
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Den nya lagstiftningen för den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) innebär att sökande som har kort 
utbildning samt arbetslösa som behöver utbildning för att få arbete inte är de enda grupperna som ska 
prioriteras. Prioritering ska även utgå från individens och arbetsmarknadens behov (bristyrken), behov av 
yrkesväxling samt samhällets behov av kompetensförsörjning. 

 
Uppdrag för utbildningsanordnare av SFI 
SFI-utbildningens nationella uppdrag är formulerat i skollagen, förordningar, läroplanen och kursplanerna. 
Det är hemkommunen som är skyldig att erbjuda SFI för den som har rätt att delta. Hemkommunen är 
även skyldig att se till att den som vill börja på en utbildning i svenska för invandrare blir erbjuden studie- 
och yrkesvägledning. Grundregeln är att man har rätt att delta i SFI från och med andra kalenderhalvåret 
det år då man fyller 16. Enligt skollagen ska utbildning i SFI omfatta i genomsnitt minst 15 timmars 
undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. 

 
Studerande inom SFI har rätt att läsa alla SFI-kurser, rättighetslagstiftning. Däremot har de ingen 
skyldighet att läsa alla kurser. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre 
månader. 

 
När det gäller personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare gäller särskilda regler. Då ska kommunen aktivt verka för att de ska kunna påbörja 
SFI inom en månad från det att de har anmält sig till utbildningen. 

 
Elever ska kunna kombinera sina SFI- studier med förvärvsarbete eller praktik, vilket understryker att 
undervisningen ska erbjudas på tider som är anpassade efter elevens behov. Om det finns elever som 
behöver det för att kunna kombinera studier med arbete finns det alltså ett tydligt krav på huvudmannen 
att erbjuda: 

 
• undervisning under hela eller delar av dagen 
• kvällsundervisning 
• flexibel undervisning 
• undervisning på distans. 

 
SFI i Lomma kommun 
SFI i Lomma kommun har idag 81 studerande. De lärare som möter de studerande inom SFI uppfattar att 
motivationen har sjunkit under distansstudierna och därmed också progression och utbildningsresultat, 
främst för de studerande på kurs A och B. Lärcentrum gör samma bedömning som övriga kommuner att 
studietiden blir längre än vid utbildning fysiskt på plats. 

 
Verksamheten erbjuder idag SFI genom 4 daggrupper och 2 kvällsgrupper. Hösten 2021 är planen att 

starta ytterligare en grupp utifrån antal anvisade till Lomma kommun. Troligen blir det då en A-grupp, för 
personer med ingen eller väldigt kort skolbakgrund. 

 
Till hösten kommer studie- och yrkesvägledarna (SYV) att erbjuda individuell vägledning för att, i 
samarbete med enheten för arbete och försörjning, hitta rätt praktikplats utifrån mål, intresse och 
behov. Verksamheten använder sig även av studiehandledare (lärare i de studerandes förstaspråk) för att 
skapa förutsättningar för förbättrade utbildningsresultat. 

 
Utbildning i svenska för invandrare (SFI) i egen regi fortsätter att utvecklas avseende studerandevolym i 
kommunen. Som en följd av det har personalbudgeten utökats med 0,6 tjänster i barn- och 
utbildningsnämndens budget för 2022. Samtidigt har budget för köp av externa utbildningsplatser 
minskats precis som förvaltningen förutspådde när verksamheten startade SFI i egen regi. 
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Verksamheten mäter måluppfyllelse enligt följande: Minst 50% av eleverna ska ha genomfört minst två 
kurser (A-D) med godkända betyg inom två år. September 2019 startade Lärcentrum SFI i egen regi, då 
med en grupp. September 2021 har två år gått och förvaltningen kan då utvärdera om målet uppnåtts för 
den första gruppen studerande. 

 
Utbildningsstruktur för SFI 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en språkutbildning som syftar till att ge vuxna 
invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. 

 
Studieväg 1 riktar sig till studerande vars skolbakgrund är mycket kort, motsvarande grundskola årskurs 
1 - 3. Studievägen riktar också sig till analfabeter. Inom studieväg 1 läser de studerande kurs A, B, C och 
D. 

 
Studieväg 2 riktar sig till studerande vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk 
gymnasieskola. Inom studieväg 2 läser de studerande kurs B, C och D. 

 
Studieväg 3 riktar sig till studerande som har minst 10 års skolbakgrund. Inom studieväg 3 läser de 
studerande kurs C och D. 

 
För att den enskilde studerande ska påbörja utbildningen på rätt studieväg och rätt kurs, görs först en 
bedömning av etableringshandledare i bosättningsteamet och studie och yrkesvägledaren. Därefter gör 
läraren ett test för att kvalitetssäkra placeringen. Efter avslutade kurser (B, C och D) gör eleven ett 
nationellt prov. 

 
Utbildningsresultat SFI 

 
Tabell 1: Genomströmning september 2019 till maj 2021 
Totalt antal 
sökande 

Totalt antal 
avhopp/avbrott 

 
I utbildning juni 

Antal som avslutat 
utbildningen 

153 48 81* 24** 
*Maj 2021 
**Med betyg i C- alternativt D-kursen 

 
Orsaker till avhopp 

• Flytt till annan kommun (26 personer) 
• Arbetsmarknadsåtgärder från AF 
• Sexmånaders förberedande samhällskurs på Hvilan för de som har utbildningsplikt 
• Arbete 
• Annan utbildning 
• Föräldraledighet 

 
Tabell 2: Genomsnittstid i månader för godkänt betyg på kursen 

Kurs 
Studieväg 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
1 

6 mån 
(5 elever) 

7 mån 
(2 elever) 

  

 
2 

 7 mån 
(15 elever) 

9 mån 
(7 elever) 

5 mån 
(4 elever) 

 
3 

  8 mån 
(12 elever) 

4 mån 
(9 elever) 

Totalt är 54 betyg satta, fördelat på 35 unika individer 
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Tabell 3: Antal studerande som ännu inte nått betyg på pågående kurs, totalt 81 unika individer. 
Kurs 
Studieväg 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

1 11 2 2 1 
2  16 8 3 
3   33 5 

 
Framtid 
Effektstudien av Region Skåne visar på att den viktigaste faktorn för att få ett arbete är språkkompetens 
på gymnasial nivå. Studien visar att de studerande som läst D-nivå inom SFI har störst  förutsättningar att 
få ett förvärvsarbete, dock när de även läst svenska på gymnasial nivå. Studerande som endast läst A- 
och B-kurs står till stor del utanför arbetsmarknaden. 

 
För att underlätta för studerande inom SFI (som avslutat SFI kurs D) att få en bättre möjlighet att komma 
in på den svenska arbetsmarknaden eller på annan högre utbildning, har Lärcentrum påbörjat planering 
för utbildning i grundläggande svenska, kurs 1 - 4, år 2022. Tanken är att ha kontinuerliga intag för att de 
sökande inte ska behöva vänta i sex månader, vilket är fallet i flera andra kommuner. Lärcentrum kommer 
också att kunna erbjuda sökande från andra kommuner utbildning i grundläggande svenska1. 

 
Kultur och fritid samt projektet Föreningslots 
Inom utbildnings- kost-, kultur- och fritidsförvaltningen ligger även ansvaret för bibliotek, kulturskola, 
offentlig kultur, konst, kultur i skolan, stöd till föreningar, fritidsgårdar, fritidsklubbar och fältgrupp. 
Avdelningen för kultur och fritid har ett nära samarbete och dialog med aktörer så som föreningsliv eller 
näringsliv som på olika sätt är viktiga för samhället och dess välmående. 

 
Verksamheten arbetar för att öka tillgängligheten, informationen och kontakten med kultur och 
föreningsliv för att bidra till etablering, delaktighet och inkludering för kommunens invånare. 

 
Verksamheten bedriver sedan ett år tillbaka ett projekt ”En del i samhället” tillsammans med 
socialförvaltningen som bygger just på idén om ”hela människor” där både utbildning, arbete och hälsa 
är bärande delar för att bli en del i samhället. Verksamhetens delprojekt heter Föreningslots och syftar till 
att öka nyanländas deltagande i föreningsliv, kultur och fritidsaktiviteter med målsättningen att bidra till 
ökat välmående samt nätverk för fortsatt kontakt in i arbetsliv. 

 
Det finns inget politiskt mål för kultur och fritid kopplat till människors självförsörjning. 
Föreningslotsprojektet finansieras med Finsammedel till och med årets slut. Beslut om samt eventuell 
plan för implementering av projektet kommer vid styrgruppens nästa möte i september i år2. 

 
Ferietjänster 
Ansvaret för kommunens ferietjänster ligger organiserat inom kommunens HR-avdelning. Kommunen 
anordnar varje år feriearbete för ungdomar. Syftet är dels att skapa sysselsättning under sommaren för 
ungdomar i åldern 16–18 år och dels ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Ungdomarna introduceras 
till arbete inom den offentliga sektorn, där det finns ett stort behov av arbetskraft i framtiden. 

 
Cirka 110 ungdomar erbjuds en plats. För att en ungdom ska kunna bli aktuell för en ferieplats är att de 
har sökt plats genom kommunens system Feriebanken, är folkbokförda i Lomma kommun, inte tidigare 
har haft ett feriearbete i kommunen och är i åldern 16–18 år, dvs från det år de fyller 16 år t o m det år 
de fyller 18 år. I genomsnitt söker ca 400 ungdomar varje år. 

 
 

1 Underlag inkommet och vidimerat från rektor Lärcentrum 
2 Information bekräftat av avdelningschef kultur & fritid 
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Vid årsskiftet varje år går en förfrågan ut till kommunens verksamheter om de har möjlighet att ta emot 
en eller flera feriearbetare. Till varje feriearbetare ska det finnas en handledare. Ungdomen arbetar sex 
timmar per dag under tre veckor och kommunen erbjuder tre ferieperioder under juni-augusti. Platserna 
lottas bland de sökande och när väl lottning är genomförd och ungdomarna identifierade kontaktas de 
med ett erbjudande som de kan ta tacka ja eller nej till och därefter skrivs och undertecknas 
anställningsavtal. 

 
Varje år får respektive ungdom utvärdera sitt feriearbete och samtliga ungdomar vittnar om att de har 
trivts bra och blivit väl omhändertagna på arbetsplatserna. Processen och arbetet runt feriearbete tar i 
snitt 20 % av en tjänst under perioden januari-augusti. I nuläget sysselsätter det en HR-partner som håller 
ihop och administrerar hela processen samt en kommunvägledare som bistår i processen. 

 
Det finns inget politiskt mål för verksamheten och budgeten innevarande år är 950 tkr som är vikt för att 
avlöna de ungdomar som haft en ferietjänst. 

 
Trygghetsanställningar 
Det finns en budget för trygghetsanställningar, men det finns inget politiskt mål för denna aktivitet, det 
saknas tillgänglig information kring syftet med budgetposten. 

 
Näringslivsarbetet 
Det strategiska ansvaret för näringslivsarbetet ligger på kommunledningskontoret hos funktionerna 
förvaltningschef och chef för kommunikation och utveckling. I näringslivsstrategin framgår att det 
övergripande syftet är att peka ut en väg för hur vi med gemensamma krafter vill stärka förutsättningarna 
för företag att bedriva sin verksamhet i kommunen. Strategin pekar ut ett antal viktiga fokusområden med 
bäring för att främja företagandet och fler arbetstillfällen i kommunen. Strategin inkluderar inte 
hållbarhet för sociala frågor eller näringslivets möjligheter att bidra till ökad sysselsättning genom att vara 
en utvecklingspart till kommunens arbetsmarknadsarbete. Det saknas ett övergripande politiskt mål kring 
vad strategin ska uppnå. Det saknas budget för näringslivsarbete. 

 

Vägen till självförsörjning med kommunen som utvecklingspartner 
Arbete & försörjning verkar för samplaneringar med Arbetsförmedlingen och Lärcentrum (SFI) under 
invånarens hela etableringsperiod. Etableringsperioden är inte tidsatt, utan fortgår till dess att den 
enskilde är etablerad, det vill säga är i utbildning eller anställning som möjliggör egen försörjning. 
Etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen är tidsatt och kan som längst pågå i tre år. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inskrivning 
• Lärcentrum för SFI 
• Arbetsförmedlingen för 

etableringsprogrammet 
• Primärvården 
• Skatteverket 

 
 
 

Jobb och utvecklings alt 
ungdomsgarantin 
• AF samt lägre 

ersättning 
• Arbete & försörjning 

arbetar operativt 
parallellt 

Planering mot 
självförsörjning 
fortsätter 
• Arbete & försörjning 

arbetar aktivt 
• Finns fortsatt plan på 

AF 

 
Mottagande 

Bosättningsteamet 
MIV och LST 
Bostadskontrakt, stöd i 
det praktiska 

 
Etableringsplan och SFI 

AF och Lärcentrum 
ansvariga 
Arbete & försörjning 
följer upp parallellt 
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Identifierade hinder 
Det är socialförvaltningen som är ansvariga för att fullgöra kommunens skyldighet att ta emot och erbjuda 
nyanlända en bostad i kommunen. Av den anledningen är det socialförvaltningen som samordnar den 
nyanländas första tid i sitt nya sammanhang. Likväl har socialförvaltningen ett politiskt mål att uppnå som 
lyder ”fler ska bli självförsörjande” samt att socialnämnden fattade beslut om riktlinjer gällande 
vägledning av nyanlända till egen bostad i januari 2020. För att socialförvaltningen ska klara sitt uppdrag 
och uppnå de politiska målen behöver förvaltningen samarbete, kompetenser och resurser hos andra 
aktörer för att den enskilde ska få tillgång till det den har rätt till och för att kunna uppnå de politiska 
målen. För att målet ska uppnås krävs en effektiv samverkan från flera aktörer, såväl interkommunala 
som statliga. Denna samverkan har förbättringspotential liksom flödet för den enskildes möjligheter till 
försörjning. 

 
De största hoten mot en snabb etablering 
Låg utbildningsnivå 
Kvotflyktingar med låg eller ingen utbildning från hemlandet har en lång etableringstid och studier visar 
att en förhållandevis hög andel aldrig kommer ut i arbete och egen försörjning. 

 
Ställtider 
Kvotflyktingar som kommer till Sverige saknar personnummer. Utan personnummer kan den enskilde inte 
skriva in sig på Arbetsförmedlingen eller skriva in sig på sfi. Den enskilde kan vänta i upp till fyra-sex 
månader på ett nytt personnummer, vilket fördröjer de etablerande åtgärderna. 
Det finns idag också väntetid (två månader) för att få en plats på sfi (oberoende kvot eller ej). Det finns 
inga  aktiviteter för dem som väntar på sitt personnummer eller för dem som står i kö till sfi. 

 
När den enskilde har fått sitt personnummer så förekommer det i regel en viss ställtid innan den enskilde 
kan skrivas in på Arbetsförmedlingen. Övervägande del av dem som kommer behöver stöd i att hantera 
det digitala handhavandet. Bosättningsteamet stöttar de nyanlända i denna process. 

 
Hälso- och sjukvård 
I mottagandet av framför allt kvotflyktingar behöver de allra flesta ganska snart komma i kontakt med 
primärvården för att göra hälsoundersökningar, i flera fall medicinska ingrepp eller diagnoser för att få 
smärtlindring eller ingrepp. Inte sällan behöver den nyanlända flera besök hos tandläkare för att göra 
akuta tandutdragningar eller tillfälliga lagningar. Det tar veckor och ibland månader för att få vård som 
innebär att den enskilde kan fokusera på sin etablering. Att komma till vården är svårt redan innan 
pandemin, men under pandemin har det varit extra komplext. Den nyanlända har svårt ofta 
fysiska/medicinska hinder att ta sig till Skatteverket, Arbetsförmedling med mera innan den medicinska 
statusen är hanterad. 

 
Progression och målkonflikter 
Etableringsarbetet i Sverige och Lomma kommun tar för långt tid, liksom att arbetet är ineffektivt. Det 
finns många hinder att undanröja för att flödet genom kommunens verksamheter blir smidigare och ger 
en högre grad av självförsörjning. Progressionen i sfi är långsam, genomströmningen i sfi med nuvarande 
målsättning indikerar 3-4 års sfi-studier innan personen är aktuell för en arbetsmarknadsutbildning. 
Socialförvaltningens och utbildningsförvaltningens politiska mål saknar samsyn, liksom att målet med sfi 
och vägen till självförsörjning saknar gemensamma prioriteringar. 

 
Avsaknad av kopplingar mellan näringslivsarbetet och verksamheter i kommunal regi 
Det finns flera perspektiv i näringslivsarbetet med bäring för kommunens målgrupper som kan utvecklas 
vidare. Till exempel näringslivsarbetet och hur kommunen ser sig själv som arbetsgivare, 
kompetensförsörjare och vilken service som ges näringslivet i kommunen. Hur kan ett operativt arbete se 
ut för att stärka och utveckla den typen av arbete? 
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Näringslivsarbetet skulle också kunna spänna över kommunens samarbete med tredje sektorn, 
civilsamhälle och näringsliv, få ihop samarbeten, få tillgång till kompetens och resurser, stötta kommunala 
verksamheter på olika vis samt agera lots för att öka servicenivå i näringslivsfrågor. En förutsättning för 
att kommunen ska kunna fortsätta leverera välfärdstjänster på sikt är att en större del av civilsamhälle, 
föreningsliv, idéburen verksamhet och näringsliv tar ansvar för välfärdsarbetet. Den transformering av 
ansvar som pågår i Sverige gällande välfärdskontraktet motiverar att kommunen tar ansvar för att 
överbrygga de mellanrum som uppstår och där ideella resurser, föreningar och organisationer i allt större 
utsträckning bidrar i välfärdsarbetet. Det kan handla om att bedriva öppna mötesplatser, agera lots i olika 
sammanhang, bidra med meningsfulla aktiviteter för olika målgrupper eller agera motivatörer in i olika 
sammanhang. 

 
Det övergripande och utvecklingsinriktade arbetet 
På grund av att det saknas en samsyn kring mål uppnår de olika verksamheterna inte sin fulla potential då 
det gäller proaktivitet och helhetssyn. Det handlar om att vuxenutbildning (sfi) ska matcha sitt innehåll 
utifrån socialförvaltningens målgruppers behov (nyanlända, unga med ekonomiskt bistånd samt 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg). Det behöver ske genom olika yrkesinriktningar och 
samarbeten i regionen samt dialoger för att finna praktikmöjligheter internt och externt. 

 
För att hitta nya och fler sätt att använda sig av subventionerade anställningar, praktikplatser, feriearbete 
etc. behöver samarbetet med HR systematiseras för att kärnverksamheten ska få stöd i fackliga 
förhandlingar. En samordning i dessa frågor internt kommer ge HR större möjligheter att prioritera detta. 
Idag arbetar flera verksamheter med dessa frågor parallellt vilket resulterar i ett ineffektivt användande 
av HR. 

 
Arbetsmarknadsarbetet innebär i framgångsrika kommuner ett nära arbete och goda relationer med 
näringslivet. Relationerna bygger på en vinna-vinnastrategi, där kommunen får tillgång till praktik- och 
arbetsplatser och näringslivet får snabb service och arbetskraft. Så ser det inte ut i kommunen idag och 
dessvärre finns det ingen strategi för detta i dagsläget. 

 
Framgångsrika kommuner har en arbetsmarknadsenhet för att få stöd i rekrytering och 
kompetensförsörjning, vilket saknas i Lomma kommun idag. Relationen mellan rekryterande chefer 
internt och arbetsmarknadsenheten bygger på samma vinna-vinnaperspektiv som det privata 
näringslivet. Vinsten för en arbetsmarknadsenhet är att snabbt kunna anvisa ut i kommunens egna 
verksamheter för praktik, utredning eller bedömningar. 

 
Idéburna organisationer utför en allt större del av välfärdsarbetet och besitter ofta särskild kunskap om 
detta. Denna kunskap är viktig för att möta förändring, problem och utmaningar i samhället. Offentlig 
verksamhet kan samverka och tillsammans med en idéburen organisation lösa samhällsproblem, till gagn 
för den enskilde. En sådan samverkan kallas IOP (idéburet offentligt partnerskap) och är en 
överenskommelse om samverkan mellan offentligt och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst 
samhälleligt mål. Kommunens interna samverkan mellan socialnämnd och kultur och fritidsnämnd är av 
största vikt för att sådan samverkan kan uppnås på effektiva vis. 

 
Ytterligare ett sätt att arbeta för social hållbarhet är att arbeta med sociala klausuler i upphandlingar. 
Socialt ansvarsfulla upphandlingar görs genom att köpa etiska varor och tjänster och använda 
upphandlingar till att skapa jobb, goda arbetsplatser, inkludering i samhället och arbetslivet och bättre 
villkor för personer med funktionsnedsättning eller missgynnad bakgrund. Detta görs i begränsad 
omfattning i dagsläget. 

 
Den nationella riktningen på kommunal nivå 
Det är ett allvarligt läge på arbetsmarknaden i form av en stor mängd nya arbetslösa, men att grupper 
som tidigare hade svårt att komma in på arbetsmarknaden, har nu fått det svårare. 
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Dessutom har långtidsarbetslösa blivit fler och kommer ha större utmaningar än tidigare att ta sig tillbaka 
på arbetsmarknaden. Kommunens kapacitet att ta emot och förverkliga den statliga ambitionen kan 
utvecklas betydligt och de olika verksamheterna taktar och om resurser prioriterades till det 
gemensamma målet, fler i självförsörjning. 

 
Arbetsförmedlingens reformering 
Arbetsförmedlingens reformering är påbörjad och kommer fortgå med fokus på matchningstjänster 
genom upphandlade anordnare. Kundstrategin är att alla kontakter sker digitalt i ett första led. Effekterna 
av denna framåtrörelse från de statliga verkens sida innebär att kommunerna får bära ett större ansvar 
för att coacha teknik- och språksvaga invånare. En stor del av Lomma kommuns målgrupp för en 
arbetsmarknadsenhet tillhör kategorier där mer manuellt stöd är nödvändigt för att kunna påbörja sin 
resa mot självförsörjning. 

 

Kommunens mottagande av nyanlända 
Antal mottagna nyanlända (fördelat på singlar och familjer) sedan 2016 samt hur många kvar i 
kommunen (sorterat per år). Observera att siffran utgår från anvisningsår, oberoende av vilket år de 
faktiskt ankom till kommunen. 

 
 

År 
 

Familjer 
 

Singelhushåll Antal personer ff 
bosatta i kommunen 

Antal personer 
mottagna med 
anvisning 

Antal personer 
mottagna utan 
anvisning 

2016* - - 41 93 - 

2017 18 22 70 96 15 

2018 17 4 66 83 4 

2019 13 6 50 61 3 

2020 7 7 39 45 0 

2021 1 0 2 2 0 

Totalt 56 39 268 380 22 

 
*Verksamheten saknar tillförlitliga siffror från 2016, eftersom det var innan Migrationsverket fick ansvar för anvisningar och 
Arbetsförmedlingens statistik är ofullständig. Enligt vår egen statistik, har vi tagit emot 93 personer med anvisning. 

 
Totalt är det 42 hushåll i målgruppen nyanlända som för tillfället uppbär ekonomiskt bistånd uppdelat 
på 27 kvinnor och 25 män. 

 
26 av hushållen som består av familjer är uppsagda från sina etableringsbostäder där föräldrarna  antingen är 
helt eller delvis arbetslösa. 

 
I mars 2021 är det 34 personer inskrivna i etableringsprogrammet, av dessa så har 28 planeringen ”övrigt” 
och sex personer läser på SFI. Det innebär att de som står under övrigt är de personer som blivit antagna 
till  etableringsprogrammet, men som fortfarande står i kö till SFI. 

 
Av de 34 personerna så har 20 personer grundskoleutbildning, åtta personer har eftergymnasial utbildning  och 
sex personer har bakgrund i högre studier. 
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Ekonomiskt bistånd 
 

2021 Januari Februari Mars April 

Totalt antal individer med bistånd 112 115 122 122 

Varav personer under 25 år 21 25 20 23 

Antal familjer med bistånd 40 41 41 41 

Antal barn i hushåll med bistånd 111 114 120 116 

 
 

 
Snitt/månad 
2019 

Snitt/månad 
2020 

Snitt/månad 
2021 

Per år 
2019 

Per år 
2020 

Per år 
2021 
(prognos) 

Hushåll, exkl nyanlända 39 43 49 466 521 607 

Hushåll, nyanlända 38 39 41 459 465 519 

Hushåll, stödboende/gymnasielagen 21 10 8 256 119 80 

 
 

Öppen arbetslöshet 
Arbetslösheten i Lomma var i mars 2021 5,3 procent att jämföra med 10,9 procent i Skåne län eller 13,3 
procent i riket. Antalet arbetslösa i Lomma kommun har på ett år ökat från 417 till 439 personer. Av dem 
har 19,5 procent varit arbetslösa över 24 månader. 40 procent av 439 personer har varit arbetslösa i över 
12 månader. 

 
Ökningen det senaste året består av unga personer i åldern 18–24 år som i högre grad än övriga är 
arbetslösa samt nyanlända personer. 2020 fanns 11 ungdomar i ungdomsgarantin och idag är det 20 
ungdomar inskrivna i ungdomsgarantin, vilket motsvarar en ökning med 82 procent. I jämförelse med 
2020 så har andelen som gått från etableringsprogrammet till jobb- och utvecklingsgarantin (2 års 
etablering) ökat med 17 procent. Övervägande delen av dem har kompletterande ekonomiskt bistånd. 

 
Omvärldsanalys 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) scenario för makroekonomin vilar på ett antagande om att 
pandemin sakta men säkert ebbar ut under 2021. En stadig men utdragen återhämtning väntas för den 
svenska ekonomin men inte förrän 2024 förväntas ett läge av normalkonjunktur nås. 

 
SKR spår vidare att ett antal år av svag konjunktur får stor påverkan på arbetsmarknaden. Under 2020 
räknade SKR med att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, för att sedan öka 
ytterligare under 2021. När arbetslösheten stiger får nya kullar av studenter svårare att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Liksom vid tidigare lågkonjunkturer kommer sannolikt utvecklingen gå mot mer och 
längre studier vilket kommer att bidra till en dämpning av arbetsutbudet kommande år. Det kommer att 
ta tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig och balans på 
arbetsmarknaden kommer att nås först 2024. 

 
Redan före pandemin fanns många långtidsarbetslösa som inte fått arbete trots flera år med stark 
efterfrågan på arbetskraft. Det förklaras av diskrepansen mellan vad arbetsgivarna efterfrågar och de 
arbetslösas kompetenser. Det är sannolikt att pandemin påskyndar den pågående strukturomvandlingen 
på arbetsmarknaden. Det riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare då fler personer 
saknar de kompetenser som efterfrågas. Särskilt svår bedöms konkurrensen om jobben bli för nya 
personer på arbetsmarknaden som saknar gymnasial utbildning. En fullföljd gymnasieutbildning är den 
enskilt viktigaste faktorn för möjligheterna att få en varaktig förankring på arbetsmarknaden. 
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De demografiska utmaningarna 
SKR pekar ut i sin rapport att andelen äldre, men också barn och unga ökar i snabbare takt än den 
arbetsföra befolkningen. Det gör att fler behöver bland annat vård och omsorg men gör också att bristen 
på arbetskraft blir stor i såväl kommuner och regioner som näringslivet i stort. 

 
 

 
SKR understryker vikten av att fortsätta planera för den demografiska verklighet som beskrivs ovan. Att 
fler människor i arbetsför ålder är anställningsbara och att fler behåller sin hälsa högt upp i åldrarna är 
särskilt viktigt mot den bakgrunden. Kommunen har ett stort behov, och en stor möjlighet, att hitta 
synergieffekter mellan målgruppen arbetslösa och efterfrågan av arbetskraft inom kommunens 
verksamheter för att klara kompetensförsörjningsbehoven framöver. 

 
Nationella och regionala direktiv 
Regeringen skriver i sina mål för nyanländas etablering att arbete är nyckeln till nyanländas etablering i 
det svenska samhället. ”Arbete ger, förutom egenförsörjning, möjligheter att utveckla kunskaperna i det 
svenska språket och om det svenska samhället. Arbete bidrar också till ett utökat socialt nätverk. Många 
nyanlända är i yrkesverksam ålder och har såväl utbildning som erfarenhet som i större utsträckning bör 
tas tillvara, inte minst inom områden där det råder brist på arbetskraft”. 

 
Arbetsmarknaden och pandemin 
I rapporten ”Ett år med pandemin - Arbetsförmedlingen ställde om för att klara krisen” som släpptes den 
11 mars 2021 sammanfattas läget kring svensk arbetsmarknad och effekterna på den svenska ekonomin 
och arbetsmarknaden. 

 
Rapporten fastslår att pandemin har haft tydliga effekter på arbetsmarknaden. Den ekonomiska 
aktiviteten har minskat, med resultat att svensk ekonomi påverkades i hög grad. Det allvarliga läget på 
den svenska arbetsmarknaden har visat sig genom att efterfrågan på arbetskraft till stor del har upphört 
inom flera branscher. Totalt varslades 123 000 personer om uppsägning under perioden mars 2020 till 
februari 2021. I Skåne län har 2900 personer varslats under året första månader. Arbetslösheten har 
ökat på för olika grupper av inskrivna arbetslösa, men den relativa arbetslösheten har ökat mest bland 
ungdomar, utrikes födda och bland dem med kort utbildning. 

 
En rad åtgärder har vidtagits för att dämpa effekterna på arbetsmarknaden. Åtgärderna består av 
korttidspermitteringar, omställningsstöd och anstånd med skatteinbetalningar, utökning av 
utbildningsplatser och en förstärkt arbetslöshetsförsäkring. 

 
De som blev arbetslösa när efterfrågan på arbetskraft minskade under krisens inledande skede var främst 
personer med tillfälliga anställningar och nya personer på arbetsmarknaden, framför allt unga och utrikes 
födda. Situationen har försvårats ytterligare för dessa personer då krisen har drabbat privata tjänster som 
hotell, restauranger och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. 
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Unga och utrikes födda är överrepresenterade både i dessa branscher och bland dem med tillfälliga 
anställningar. Den ökade konkurrensen om jobben som krisen medfört innebär att situationen på 
arbetsmarknaden har blivit ännu svårare för personer som redan var arbetslösa. De som får jobb är i 
huvudsak personer som varit arbetslösa under kortare tid och som nästan uteslutande har minst en 
gymnasieutbildning. 

 
Antalet inskrivna arbetslösa som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet har samtidigt ökat markant. I 
slutet av februari hade närmare 105 000 inskrivna arbetslösa varit utan arbete mellan sex och tolv 
månader jämfört med 69 000 personer för ett år sedan. Det är oroväckande inte minst mot bakgrund av 
att risken för långtidsarbetslöshet ökar med tiden en person varit arbetslös. Därmed försvåras möjligheten 
att komma ut på arbetsmarknaden. 

 
Arbetsförmedlingens strategier under pandemin har varit att ge mer tidigt stöd till de nyinskrivna, utöka 
antalet deltagarantal i matchningstjänster och utökat platserna till utbildning. 

 
Arbetsförmedlingens svårigheter att räcka till för Lomma kommuns målgrupper 
Arbetsförmedlingen stod redan vid inledningen av 2020 inför ett utmanande läge då personalstyrkan 
reducerats till följd av minskningar i myndighetens förvaltningsanslag. I samband med pandemins utbrott 
och att dess konsekvenser blev synliga på arbetsmarknaden ställde Arbetsförmedlingen snabbt om för att 
hantera konsekvenserna av denna. Prioriteringarna har riktat sig mot dem som blivit nyligen blivit 
arbetslösa för att så snabbt som möjligt få människor i arbete igen. Det innebär att målgrupper, som redan 
innan fick för lite stöd av Arbetsförmedlingen fortsatt blev bortprioriterade av Arbetsförmedlingen. 

 
Arbetsförmedlingens reformation pågår fortsatt till 2022, där huvudinriktningen är att rustning och 
matchning av arbetslösa främst ska utföras av andra aktörer och att Arbetsförmedlingens arbete ska 
inriktas mot myndighetsansvar. Denna omställning är inte gjord ännu och kommer dröja ytterligare innan 
Arbetsförmedling och anordnare fungerar som tänkt. Det inverkar naturligtvis negativt på kommunens 
målgrupper. Det finns inte heller och det kommer inte att upprättas lokala kontor i kommunen. Det 
försvårar för den enskilde i behov av Arbetsförmedlingens stöd samt kommunens samverkan med 
Arbetsförmedlingen. 

 
Arbetsförmedlingens prognos för utvecklingen på arbetsmarknaden framöver 
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer ta tid för arbetsmarknaden att återhämta sig till nivåerna 
före pandemin oavsett utvecklingen den närmaste tiden. Pandemin har även påskyndat den pågående 
strukturomvandlingen. Det innebär att alla jobb som försvunnit, exempelvis inom handeln, inte kommer 
att komma tillbaka. Detta riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare. 

 
Det syns oroväckande tendenser att gruppen långtidsarbetslösa ökar på grund av pandemin. Redan före 
krisen fanns det många inskrivna arbetslösa som inte fått arbete trots flera år med stark efterfrågan på 
arbetskraft. Det förklaras av att många inskrivna arbetslösa saknar de kompetenser som arbetsgivarna 
efterfrågar. Samtidigt riskerar de som redan var arbetslösa innan krisen att få det ännu svårare när 
kompetenskraven ökar, framför allt arbetslösa med kort utbildning. Det finns därför en risk att 
strukturarbetslösheten stiger i spåren av pandemin och kan medföra att den totala arbetslösheten 
permanentas på en högre nivå. 

 
I Arbetsförmedlingens senaste prognos från december 2020 bedömdes arbetslösheten att öka under 
första halvåret 2021 för att sedan vända nedåt i takt med att restriktioner gradvis kunde lättas. 
Arbetsförmedlingen kommer att revidera bedömningarna om utvecklingen på arbetsmarknaden i 
samband med publiceringen av Prognoser för utbetalningar 2021–2024 i slutet av april. 

 

Arbetsförmedlingens satsningar 
Genom Arbetsförmedlingen skjuter staten till medel för att kommunerna ska kunna främja den lokala 
arbetsmarknaden likväl höja sysselsättningstalen. Flera sådana satsningar är gjorda såsom uppdraget med 
Feriejobb, uppdraget med Ungdomsjobb samt Intensivåret. Det har aviserats att det kommer fler nya 
satsningar men för att kunna nyttja dem krävs det att kommunen har en kapacitet, målsättning och 
organisering som ger förutsättningar att arbeta med det. Som det ser ut nu kommer kommunen inte 
nyttja Ungdomsjobben om lite drygt 400 tkr. 
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Intensivåret vänder sig till vissa deltagare inom etableringsprogrammet. Intensivåret syftar till att 
deltagarna ska komma i arbete inom ett års tid. Fokus ligger på språk, arbetsplatsnära insatser och kortare 
utbildning. 

 
Kommuner och regioner kommer att spela en nyckelroll. Intensivåret ska bidra till att möta 
kompetensbehov på arbetsmarknaden. Dessutom kommer sfi, regionalt yrkesvux och 
kombinationsutbildningar att vara centrala insatser som erbjuds inom intensivåret. Ju bättre kommunen 
kan få olika insatser att synka med varandra, och ju bättre kombinationer av åtgärder kommunen kan få 
till, ju bättre resultat kommer intensivåret att ge. Därför är kommuner och regioner centrala för att 
intensivåret ska utformas för att möta riktiga behov på arbetsmarknaden och för att deltagarna rustas på 
rätt sätt. 

 
Etablering på arbetsmarknaden 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden 
Generellt är utrikes födda oftare arbetslösa och mindre sysselsatta än svenskfödda. Sysselsättningsgraden 
bland infödda år 2014 var 79 % i åldersintervallet 16–64 år. Motsvarande siffra för utrikes födda var 
64%, en skillnad på 15 procentenheter. I åldrarna 25–54 år var skillnaden över 18 procentenheter3. 
Etableringen har varit förvånansvärt stabil över de senaste 25 åren och ser relativt likartad ut i Finland 
och Sverige, trots olika invandringshistoria4. 

 
Spridningen i ställning på arbetsmarknaden är stor beroende på till exempel födelseland och skäl för 
migration, men få om några större grupper når samma genomsnittliga nivåer som infödda. Utrikes föddas 
sysselsättning och inkomster ökar över tiden, men tenderar att ännu efter 15–20 år i Sverige vara klart 
lägre än inföddas. 

 
De som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl har efter fem år i Sverige en 
sysselsättningsgrad på 35–40 procent, beroende på vilket år gruppen invandrat. Sysselsättningsgraden 
stiger för att stabiliseras på 60–65 procent5. Hur snabbt de som invandrat fått ett första arbete har varierat 
över åren och med konjunkturen. 
 
Forskning från Nederländerna visar att ett tillfälligt arbete ökar chansen att hitta ett fast arbete i 
framtiden. Tillfälliga anställningar är bra för alla grupper, men särskilt viktigt för invandrare6. 

 
En stor andel av den utrikes födda befolkningen i Sverige väljer att bli svenska medborgare. Internationell 
forskning har visat att utrikes föddas sysselsättning och årsinkomster stiger i samband med ett byte av 
medborgarskap. Sannolikheten att en individ är sysselsatt eller har högre inkomst ökar vid svenskt 
medborgarskap, men att effekten sker redan innan bytet ägt rum och att det beror på andra saker än 
medborgarskapet7. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Anders Forslund och Olof Åslund (2016) Arbetet i framtiden 
4 Åslund m.fl. (2017:14), Ansala m.fl.(2018:25) 
5 Forslund och Åslund (2016) 
6 van den Berg m.fl. (2004:19) 
7 Engdahl (2014:9) 
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BIP-projektet i Danmark 
Under fyra år studerades vilka indikatorer som leder till arbete i ett projekt i Danmark. Den sammantagna 
slutsatsen är att bäst fungerar samordnade insatser, alltså när en individ får parallella insatser ur ett 
helhetsperspektiv. 

 
Projektet studerade under åren 2011–2016 cirka 4000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter i Danmark och 
är internationellt sett den största studien som tittat på vilka faktorer som leder till arbete. Genom att 
studera registerdata har man kunnat se att gruppen som ingick i projektet också hade andra problem 
förutom att de var arbetslösa. Individerna hade lägre utbildningsnivå än andra, cirka 70 % hade ingen 
utbildning som ger kompetens för något arbete. Hela 46 % led av psykisk ohälsa och kriminaliteten bland 
männen i projektet var högre än i övriga samhället. 

 
Individerna hade varit arbetslösa under längre tid och hade fått ett varierande stöd för att kunna komma 
tillbaka. En fjärdedel hade inte fått något stöd alls. Studien visar att de som inte fick något stöd alls, faktiskt 
hade kommit längre från arbetsmarknaden än tidigare. 

 
Studien visar att kombinerade insatser, där en individ får flera olika stödåtgärder samtidigt som utgår från 
hela människans liv, gör signifikant skillnad. Om en person får en insats, tar personen två steg närmare 
ett arbete, men med flera samordnade insatser kommer individen hela 22 steg närmare 
arbetsmarknaden8. Studien visar också på att den professionellas tilltro är en stark faktor i framgången 
hos individen. 

 
Unga med utländsk bakgrund har det svårare 
Unga med utländsk bakgrund har en påtagligt svagare ställning på arbetsmarknaden än unga med svensk 
bakgrund. Unga födda utomlands, eller unga med utlandsfödda föräldrar, har lägre arbetsinkomster än 
unga med svensk bakgrund. Lägst inkomster har de som har invandrat när de var äldre än 16 år. Särskilt 
stora är skillnaderna mellan unga med svensk och utländsk bakgrund när det gäller andelen unga 
"inaktiva" som varken arbetar eller studerar9. 

 
En god arbetsmarknad, att bo nära arbetstillfällen och kontaktnät viktigt vid etablering 
Hur lätt det är för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden varierar i takt med konjunkturen. Det 
har gått bättre för de invandrare som kom under en högkonjunktur, jämfört med dem som kom under en 
lågkonjunktur10. De som kom under en lågkonjunktur har sämre inkomster i upp till tio år efter ankomsten. 
De som har en bostad i en region med hög arbetslöshet klarar sig sämre. Arbete, snarare än tillgången till 
bostäder, är viktigt för nyanländas arbetsmarknadsutfall11. 

 

Ett begränsat kontaktnät och brist på referenser är en av flera troliga orsaker till svårigheterna för utrikes 
födda att få sina första jobb. 

 
Ur etableringsperspektiv kan därför etniska nätverk vara en bra väg in på arbetsmarknaden. Att nyanlända 
bosätter sig där många invandrare redan bor kan därför vara bra för jobbchanserna. Fördelarna med det 
etniska nätverkets kontakter kan möjligen väga upp andra problem som en sådan segregation för med 
sig11. 

 
Kvalitén på nätverket är viktigt. Värdet av att bo nära landsmän beror på landsmännens egenskaper. Om 
många arbetar kan det sprida sig, men om många har försörjningsstöd kan det också sprida sig12. 

 
Vikten av goda förebilder i ett nätverk lyfter även fram där de ser att det är bra för utrikes födda barns 
grundskolebetyg om det finns högutbildade landsmän i närområdet13. 

 
 

8 Hansen (2018) 
9 Engdahl och Forslund (2016:1) 
10 Edin och Åslund (2001:7), Åslund och Rooth (2003:5) 
11 Edin m.fl.WP (2000:9) 
12 Fredriksson och Åslund (2005:3). 
13 Edin m.fl.(2009:18). 
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Effekter av arbetsmarknadspolitiska program 
De utvärderingar som gjorts av arbetsmarknadspolitiska program visar i stort att effekterna för invandrare 
liknar övriga befolkningens. Det innebär att riktade lönesubventioner som liknar ett vanligt arbete har 
störst effekt på chansen till anställning, men att dessa åtgärder också medför högst undanträngning av 
reguljära arbeten14. Den mycket generösa lönesubventionen Instegsjobb riktad till gruppen nyanlända har 
endast utnyttjats i begränsad omfattning. 

 
Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har dock varit särskilt bra för lågutbildade personer med ett 
utomnordiskt födelseland15. Utrikes födda som gick till en privat förmedling fick arbete snabbare och 
tjänade också mer än de som deltog i Arbetsförmedlingens ordinarie program16. 

 
Genom intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt sök- och matchningshjälp dubblerade 
sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända vid en försöksverksamhet i Göteborg17. 

 
En uppföljning av aktiveringskrav på mottagare av försörjningsstöd i Stockholms stad visar att det har lett 
till färre mottagare av försörjningsstöd och högre sysselsättning, särskilt bland ungdomar och individer 
födda utanför västvärlden18. 

 
Omvärldsbevakning 

Organisering i andra kommuner 
Lomma kommuns närmsta samverkansparter är kommunerna inom 5 YES. I Kolada framgår nätverkets 
organisering av sitt arbetsmarknadsarbete. 

 
Staffanstorp och Kävlinge har organiserat arbetsmarknadsarbetet, ekonomiskt bistånd, mottagande och 
etablering av nyanlända, kommunala aktivitetsansvaret samt vuxenutbildning i samma enhet. Burlöv och 
Svedala kommun har samma organisering exklusive vuxenutbildningen. 

 
De större städerna Trelleborg och Helsingborg har valt att organisera arbetsmarknadsarbetet såsom 
Staffanstorp och Kävlinge, med skillnaden att Helsingborg har skiljt myndighetsdelen i ekonomiskt bistånd 
från planeringsdelen. 
 
I både Trelleborgs stad och Helsingborgs stad har resonemang och målkonflikter kring bildningsperspektiv 
kontra arbetsmarknadsperspektiv föranlett den valda organiseringen. Frågor kring som är viktigast och i 
vilken ordning som det ena eller andra ska ske har splittrat politik och tjänstepersoner. Arbete eller språk? 
Praktik eller undervisning? Alla delar är viktiga och dessa behöver föras samman för att personer med 
sämre förutsättningar ska bidra till kommunens och Sveriges framväxt. 

 
Andra exempel på kommuner med ett framgångsrikt arbetsmarknadsarbete är Växjö och Markaryd. 
Markaryd blev nyligen framlyfta i nationell kontext där orsakerna till framgångarna förklarades var ett 
nytt sätt att arbeta. De hade valt att samordna frågor som socialt arbete, vuxenutbildning, SFI och 
arbetsmarknadsfrågor under en nämnd och en förvaltning. Växjö har organiserat områdena 
arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, individ- och 
familjeomsorg samt familjerätt i en nämnd och en förvaltning. Växjö visar fortsatt på en progression och 
fina resultat avseende sina tre målområden; arbetslinje, arbetsmarknad och arbetskraft. 
 
 
 
 

 
14 (Calmfors m.fl., 2002:8; Forslund och Vikström, 2011:7; Liljeberg m.fl., 2012:6; Sjögren och Vikström, 2015) 
15 De Luna m.fl. (2008:1) 
16 Bennmarker m.fl. (2009:23) 
17 Dahlberg m.fl. (2020:21) 
18 IFAU (2008:24) 
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Statlig och regional riktning 
Det finns en rad nationella och regionala direktiv, där Region Skånes regeringsuppdrag inom 
kompetensförsörjning ser ut som följer: 

- Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå 
- Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal 

vuxenutbildning 
- Bidra till etableringen av lärcentrum 

KLIVA-utredningen kommer med en rad förslag med förändringar när det gäller kommunal 
vuxenutbildning i sfi och sfi i kombination med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning. 
Förslagen är genomgripande och kan leda till en betydande kvalitetshöjning av såväl vuxenutbildning 
som sfi-utbildningen. 

 
Som ett led i förslagen kommer benämningen Yrkes-sfi att tas bort och istället kommer det benämnas 
Yrkesutbildning för vuxna, med underrubriker som: 

• Kombinationsutbildningar 
• Yrkesutbildningar 
• Yrkesutbildningar med språkstödjande insatser 

 
Region Skåne har också i uppdrag att ta fram en gemensam plattform där allt utbud kommer att finnas, 
både från utbildningsanordnare i kommunerna men även Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsutbildningar. Här kommer Region Skåne att stå för kostnaden för själva plattformens 
uppbyggnad, medan driften kommer att fördelas på kommunerna. 

 
 

Förvaltningens övervägande 
Lomma kommun är en liten kommun med cirka 25 000 invånare. Lite mindre än hälften av dessa är i 
arbetsför ålder och av dem arbetar drygt 5 000 i kommunen. I kommunen finns cirka 6 000 arbetstillfällen 
varav hälften återfinns i småföretag. De största arbetsgivarna är Lomma kommun och SLU Alnarp med 
över 2 000 arbetstillfällen. De största privata arbetsgivarna är KåKå och Nolato Medevo. 

 
Kommunen står inför ett antal utvecklingssatsningar inom arbetsmarknadsområdet såsom nya 
kunskapsmiljöer för forskning och näringsliv i SLU Alnarp. Campusområdet i Alnarp ska utvecklas liksom 
Alnarpsparken som är tänkt att blomma ut till en attraktiv besöksdestination. Kommunen planerar också 
för en ny stadsdel i området tillsammans med etableringen av en tågstation. 

 
Stora satsningar är också på gång i Bjärred och norra kommundelen. Nya   bostadsområden 
planeras i Översiktsplan 2030 och inom kort blir gamla stationshuset i Bjärred restaurang i kombination 
med en hubb och mötesplats för företag19. 

 
Kommunen har nyligen gjort ett övertag av de särskilda boende för äldre med 180 anställda och 2019 tog 
kommunen också hem hemtjänsten i egen regi med lika många anställda. Utbildningsförvaltningen har 
nära 800 anställda och är kommunens största förvaltning. Kommunen har ambitionen att skapa Sveriges 
bästa äldreomsorg liksom Sveriges bästa skola. En av nycklarna för den framgången är naturligtvis 
tillgången till kompetens. 

 
Kommunen vill fortsätta vara den tryggaste kommunen i Sverige och nyligen fattades beslut om att 
tillskjuta mer medel för att stärka arbetet med trygghetsskapande åtgärder. 

 
 

 

29 Näringslivsstrategin 
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Kommunens ambitioner tillsammans med utmaningar, kopplat till nationell och regional styrning kan 
tillsammans skapa en gångbar väg framåt. Den enskilt viktigaste systemiska skyddsfaktorn för ett tryggt 
samhälle är en självförsörjande invånare. Om kommunen kan knyta ihop processen utbildning i relation 
till efterfrågad arbetskraft kommer kommunen ha exceptionellt goda möjligheter att lyckas bättre än de 
flesta. Volymerna av bidragsberoende, arbetslöshet, funktionsvariation och socialt utanförskap är små, 
engagemanget bland civilsamhället stort, arbetstillfällen inom kommunen flera, kommunens interna 
resurser tillräckliga. En tydlig riktning som ger förutsättningar för samsyn och en verksamhet med mandat 
kommer att generera goda resultat både gällande sysselsättning men också reellt lönearbete. 

 
För att åstadkomma resultat krävs en samsyn kring mål och syfte med ett arbetsmarknadsinriktat arbete. 
När mål och syfte står klart kan resurser, organisation och prioriteringar stödja målet på ett annat vis än 
vad som är fallet idag. 

 
Om kommunen skulle satsa på en arbetsmarknadsenhet kan kommunen ta ett helhetsgrepp kring den 
sociala hållbarheten i termer av arbetskraft och arbetsmarknad. Det vill säga att alla invånare både ska 
och kan kravställas och erbjudas en aktivitet som syftar till självförsörjning, skapa en arbetsmarknad i 
kommunen för alla invånare samt tillhandahålla arbetskraft till de branscher i kommunen som efterfrågar 
det. Om kommunen satsar på en arbetsmarknadsenhet finns förutsättningar att hänga med i de 
utvecklingssatsningar som görs från nationellt och regionalt håll. 

 
 
 
 

Emma Pihl Felicia Mellgren Sandkvist 
Förvaltningschef Avdelningschef 
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KS § 21 KS KF/2022:23 

Beslut om översyn av regler för tillväxtpost 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har genomfört en granskning av regler för hantering av anslaget avseende 
tillväxtpost. 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-01-24 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09, § 37. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 § 37 
- Skrivelse 2022-01-24 från kommunledningsförvaltningen 
- Nuvarande regler för tillväxtpost  
- Förslag till reviderade regler för demografisk resursfördelning 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ”Regler för hantering av anslaget 

till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost” uppdateras i enlighet med 
förslaget. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reglerna byter namn till ”Regler 
för demografisk resursfördelning”. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Översyn av regler för tillväxtpost
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Att Regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost 
uppdateras i enlighet med förslaget 

- Att reglerna byter namn till Regler för demografisk resursfördelning 
 

Ärende 
Ekonomiavdelningen har genomfört en granskning av regler för hantering av anslaget avseende 
tillväxtpost. Modellen utgår ifrån de prislappar som ingår i den kommunala kostnadsutjämningen vilka 
ska spegla genomsnittliga kostnader för kommunal service i olika åldersgrupper. Åldersgruppen 1-18 år 
utgör beräkningsunderlag för barn- och utbildningsnämnden medan 65 -w utgör beräkningsunderlag för 
socialnämnden.  
Granskningen har analyserat om är modellen tillräckligt träffsäker för att ersätta demografiska 
förändringar, om modellen är kostnadsdrivande alternativt innebär besparingar för nämnden i 
jämförelse med nuvarande kostnader för verksamheten. En bedömning har gjorts om det är relevanta 
nämnder som får ersättning. 
Sammanfattningsvis bör modellen i grunden behållas men vissa justeringar göras. För barn- och 
utbildningsnämnden är modellen träffsäker medan den för socialnämnden bedöms innebära en viss 
överkompensation. Avdragen för lokalkostnader bör justeras upp och förslaget innebär att även 
samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden ingår i modellen.  
 
Beslutsunderlag 
Nuvarande regler för tillväxtpost (bilaga 1) 
Förslag till reviderade regler för demografisk resursfördelning, (bilaga 2). 
 
Bakgrund/analys 
Ekonomiavdelningen har genomfört en granskning av regler för hantering av anslaget avseende 
tillväxtpost. En översyn av reglerna gjordes senast våren 2019 som resulterade i att tillväxtpost 
beslutades tillföras nämndernas ramar för samtliga budgetår. Reglerna för tillväxtposten är av stor vikt 
då de utgör grund för beräkningen av ersättning till nämnderna för demografiska förändringar. 
 
Modellen utgår ifrån de prislappar som ingår i den kommunala kostnadsutjämningen vilka ska spegla 
genomsnittliga kostnader för kommunal service i olika åldersgrupper. Befolkningsprognosens 
förändringar i åldersgrupperna 1-18 år samt 65-w år multipliceras med prislapparna vilket utgör den 
maximala ersättningen i modellen. Åldersgruppen 1-18 år utgör beräkningsunderlag för barn- och 
utbildningsnämnden medan 65 -w utgör beräkningsunderlag för socialnämnden. Modellen kan innebära 
såväl ökade som minskade resurser till nämnderna beroende på befolkningsutvecklingen i dessa 
grupper. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2022-01-24 
  

Vår referens: Samuel Sköld   
Direkttel: 040-641 11 77  
E-post: Samuel.skold@lomma.se 
Diarienr:       
Er referens:       
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Avdrag görs för lokalkostnader då dessa ersätts nämnderna utanför modellen. Avdrag görs i nuläget 
med 15,3 procent för barn- och utbildningsnämnden för åldrarna 1-15 år då lokalkostnaderna för 
gymnasieåldrarna ingår i de externa programkostnaderna, och med 5 procent för socialnämnden. Från 
underlaget görs även ett avdrag med 9 procent, varav 5 procent tillfaller kommunstyrelsen och 4 
procent kultur- och fritidsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden 
erhåller ej medel från tillväxtposten. Dock bör noteras att samtliga nämnder erhåller ersättning för 
förändringar i kapitalkostnader för beslutade större investeringar samt att samhällsbyggnadsnämnden 
ersätts för ökade driftskostnader som är en konsekvens av investeringsprogrammet. 
 
Ersättningen för tillväxt tillförs med halvårseffekt för första budgetåret och med helårseffekt därefter. 
Dessutom justeras årsvis för avvikelser mellan befolkningsprognos och utfall, vilket innebär att 
eventuella skillnader justeras i kommande års beräkningar. 
 
Frågeställningen 
Granskningen har analyserat om modellen är tillräckligt träffsäker för att ersätta demografiska 
förändringar, om modellen är kostnadsdrivande alternativt om den innebär besparingar för nämnden i 
jämförelse med nuvarande kostnader för verksamheten. En bedömning har gjorts om det finns mer 
träffsäkra modeller och hur i så fall dessa ser ut samt om det är relevanta nämnder som får ersättning. 
Samtidigt är det viktigt att modellen ska vara enkel, förankrad samt ge långsiktigt stabila 
planeringsförutsättningar för verksamheterna. Det är viktigt att påpeka att det alltid ytterst är 
kommunfullmäktige som i beslut om budget för kommande år tar ställning tillslutlig resurstilldelning till 
nämnderna, men som utgångspunkt i budgetförutsättningarna och budgetramar till nämnderna ingår 
modellen för tillväxtposten. 
 
Analys barn- och utbildningsnämnden 
För att bedöma träffsäkerheten för barn- och utbildningsnämnden har en jämförande beräkning gjorts 
av modellen med den interna skolpeng som nämnden årligen beslutar för olika åldersgruppen, exklusive 
ersättning för administration och lokalkostnader. Som utgångspunkt för beräkningen har varit senaste 
befolkningsprognos. Den interna skolpengen är den ersättning som tillförs förskolor och skolor utifrån 
antal barn/elever och utgör ramen för verksamheternas totala kostnader. 
Sammanfattningen av jämförelsen är att det på totalen är en relativt liten avvikelse mellan den totala 
ersättning som utgår enligt modellens beräkning jämfört med den ersättning som utgår i intern skolpeng 
för motsvarande volymförändringar (mindre än -2 procent). Det innebär att barn- och 
utbildningsnämnden bedöms ersättas motsvarande nuvarande kostnadsnivå vid volymförändringar. 
Avvikelser finns däremot mellan de olika åldersgrupperna i modellen, då den interna skolpengen inte 
korrelerar med prislapparna för de olika åldersgrupperna i modellen. Så länge förändringen över tid sker 
någorlunda jämnt över åldersgrupperna bedöms det inte påverka ersättningen på totalen och 
tillväxtmodellen har inte heller som syfte att ta ställning till nämndens egen fördelning av medel. 
Avdraget för lokalkostnaderna är något lågt och bör höjas till 18 procent för att långsiktigt inte medföra 
att kostnaderna överstiger ”skatteintäkterna” i modellen. Denna justering föreslås dock inte påverka 
ersättningen till barn- och utbildningsnämnden utan istället föreslås att utrymmet som kan tillföras 
övriga nämnder i modellen sänks från 9 till 7 procent. 
 
Analys socialnämnden 
För att bedöma träffsäkerheten för socialnämnden finns inte motsvarande interna ersättningar som 
relateras direkt till åldersgrupper motsvarande intern skolpeng, utan jämförelsen är mer komplex och är 
bland annat beroende av olika insatser. Istället har en jämförelse gjorts utifrån nämndens 
nettokostnader per brukare för olika verksamheter. Nettokostnaderna som använts är de kommunen 
årligen redovisar i räkenskapssammandraget till SCB, som även ingår i Koladas nyckeltal. Den senare 
bedöms vara minst rättvisande då den även innehåller fördelning av overheadkostnader från såväl 
förvaltningen som för kommunen. För jämförelser har nettokostnader per brukare beräknats genom att 
fördela totala nettokostnader för verksamheterna inom hemtjänst, i ordinärt boende samt för särskilt 
boende på antalet brukare. Nettokostnaderna har, där det är möjligt, även fördelats utifrån 
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åldersgrupperna 65-79 samt 80-w för att få en bättre träffsäkerhet i befolkningsförändringen för de 
olika grupperna.  Nettokostnader för LSS och IFO har beräknats per invånare, dvs för samtliga 
åldersgrupper. 
 
Avstämningen visar att nuvarande modell ser ut att överkompensera beräknad förändring av 
nettokostnaderna med cirka 10 procent, inklusive indexering av nettokostnaderna för att få korrekt 
jämförelse med årets prislappar. Vissa svårigheter finns att fördela nettokostnader på rätt antal brukare 
över året, vilket gör att det finns en viss felmarginal i jämförelsen. Ett antal utmaningar föreligger att 
beräknad kostnadsförändringar baserat på demografi för socialnämndens verksamheter jämfört med till 
exempel förskola och skola, då det kan ske förändringar av hur stor andel i olika åldersgrupper som 
kommer ha behov av omsorg och insatser. 
En bedömning har gjorts om modellen för beräkning av tillväxtpost bör förändras och beräknas utifrån 
”nettokostnad per brukare” istället för prislapparna för att få en mer träffsäker beräkning. Givet att en 
sådan modell blir upp till 3 år retroaktiv utifrån när räkenskapssammandragen lämnas in i förhållande till 
när tillväxtposten beräknas för kommande år, samt att ersättning utifrån nettokostnaderna påverkas av 
den egna kostnadsutvecklingen, finns vissa negativa effekter av en sådan modell. Men 
huvudargumentet för att i grunden behålla nuvarande modell är att skillnaden i kompensation inte blir 
överdrivet stor (som jämförelse kan påtalas att modellen för den kommunala kostnadsutjämningen av 
hävd anses utjämna opåverkbara kostnader mellan kommunerna till ungefär 80 procent). Förslaget är 
därför att behålla nuvarande modell med en justering av fördelningen. Avdraget för lokalkostnaderna 
bör öka från 5 till 9 procent samt att den totala ersättningen till socialnämnden bör minska med 8 
procent i enlighet med den genomförda avstämningen. Det innebär att det finns ett ökat utrymme att 
fördela till övriga nämnder som ingår i modellen, från 9 till 13 procent.  
 
Sammanfattning 
Modellen för beräkning av tillväxtposten föreslås i grunden behållas.  
För barn- och utbildningsnämndens delmodell justeras avdraget för lokalkostnader i åldersgruppen 1-15 
år från 15,3 till 18 procent av beräkningsunderlaget. 7 procent av beräkningsunderlaget fördelas till 
övriga nämnder där kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
ersätts med 2 procent vardera och miljö- och byggnadsnämnden med 1 procent. Det innebär att barn- 
och utbildningsnämnden ersätts med 78 procent av beräkningsunderlaget. 
För socialnämndens delmodell justeras avdraget för lokalkostnader från 5 till 9 procent av 
beräkningsunderlaget. 13 procent av beräkningsunderlaget fördelas till övriga nämnder där 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ersätts med 4 procent 
vardera och miljö- och byggnadsnämnden med 1 procent. Det innebär att socialnämnden ersätts med 
78 procent av beräkningsunderlaget. 
Utifrån kommunens senaste befolkningsprognos beräknas det innebära en årlig ökning av tillväxtposten 
med 5-600 tkr för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden samt 
cirka 150 tkr för miljö- och byggnadsnämnden. För kommunstyrelsen innebär det en minskning jämfört 
med nuvarande modell med cirka 10-20 procent medan ersättningen till kultur- och fritidsnämnden 
närmast är oförändrad. För samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden innebär det 
en ökning då de i nuläget inte ingår i modellen. För socialnämnden innebär ändringen en minskning med 
ungefär 8 procent i linje med de beräknade nettokostnaderna och för barn- och utbildningsnämnden 
innebär det i princip en oförändrad ersättning.  
För kommunen som helhet innebär det ett ökat avdrag för att finansiera framtida lokalkostnader vilket 
även innebär att andelen som fördelas ut i modellen minskar i motsvarande grad. Den justerade 
principen för beräkning föreslås beslutas inför och därmed gälla vid beräkningen av nämndernas 
budgetramar som behandlas av kommunstyrelsen i mars månad. Slutligen föreslås en namnändring till 
demografisk resursfördelning. 
 
 
Samråd 
Översynen av tillväxtposten har behandlats av kommunens ledningsgrupp under hösten 2022.  
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Barnkonsekvensbeskrivning 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

 

Lomma 2022-01-27 

 

Elisabet Andersson    Samuel Sköld    

Budgetekonom    Ekonomichef/tf kommundirektör 
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S. 2.4
REGLER FÖR HANTERING AV ANSLAGET TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES
FÖRFOGANDE AVSEENDE TILLVÄXTPOST

Fördelningen av tillväxtposten bygger på följande grundförutsättningar: 

• Systemet utformas med utgångspunkt i de ersättningar som kommunen erhåller i
statsbidrags- och utjämningssystemen beroende på demografiska förändringar.
• Systemet kan innebära såväl ökade som minskade resurser till nämnderna beroende på
befolkningsutvecklingen.
• Bedömningen av befolkningstillväxten grundas på den prognos som kommunens
planeringsavdelning tar fram.

Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden, erhåller utan framställan medel ur tillväxtposten. Fördelningen av 
tillväxtposten är alltså en helt matematisk beräkning. 

Av tillväxtposten reserveras 4 % för kultur- och fritidsnämndens behov och 5 %  
för kommunstyrelsens behov. 
Utökade lokalkostnader kompenseras inte genom tillväxtposten. Avdrag görs för 
lokalkostnadsandelen (med undantag av 16-19 åringar).  

Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden erhåller tillväxtpost för de kommande budgetåren i samband med fastställande av 
budgetramar. Det innebär att nämnderna kan lägga ut tillväxtposten i sin interna resursfördelning. 
Detta underlättar planering, uppföljning och bedömning av helårsprognos. Ramarna för den nya 
budgetperioden uppdateras utifrån den nya befolkningsprognosen och nya prislappar i 
kostnadsutjämningen. En avstämning mot befolkningsprognos ska även göras för innevarande års 
tillväxtpost och om skillnaden är väsentlig fattar kommunstyrelsen beslut om åtgärd. 

Bilaga 1: Befintliga regler



                                                                                                             Bilaga 2: Förslag till reviderade regler 
 

REGLER FÖR DEMOGRAFISK RESURSFÖRDELNING 
 
Fördelningen av tillväxtposten Den demografiska resursfördelningen bygger på 
följande grundförutsättningar: 
 
• Systemet utformas med utgångspunkt i de prislappar som är bas för de ersättningar 
som kommunen erhåller i statsbidrags- och utjämningssystemen den kommunala 
kostnadsutjämningen beroende på demografiska förändringar. 
• Systemet kan innebära såväl ökade som minskade resurser till nämnderna 
beroende på befolkningsutvecklingen. 
• Bedömningen av befolkningstillväxten grundas på den prognos som kommunens 
planeringsavdelning samhällsbyggnadsförvaltning tar fram årligen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
Socialnämnden Nämnderna (undantaget valnämnd, överförmyndare och revision) 
erhåller utan framställan medel ur tillväxtposten den demografiska 
resursfördelningen. Fördelningen av tillväxtposten är alltså en helt matematisk 
beräkning. 
 
Av tillväxtposten reserveras 4 % för kultur- och fritidsnämndens behov och 5 %  
för kommunstyrelsens behov. 
Utökade lokalkostnader kompenseras inte genom tillväxtposten modellen. Avdrag 
görs därför för lokalkostnadsandelen (med undantag av 16 - 18 åringar).  
 
Från beräkningen avseende grupperna 1 - 16 år tilldelas barn- och 
utbildningsnämnden 75 %, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden 2 % vardera samt miljö- och byggnadsnämnden 1 %.  
 
Från beräkningen avseende grupperna 65 år och äldre tilldelas socialnämnden 78 %, 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 4 % 
vardera samt miljö- och byggnadsnämnden 1 %.  
 
Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden Nämnderna erhåller tillväxtpost demografisk resursfördelning för de 
kommande budgetåren i samband med fastställande av budgetramar vilket innebär 
att de kan lägga ut tillväxtposten ramförändringen i sin interna resursfördelning. 
Detta underlättar planering, uppföljning och bedömning av helårsprognos. Ramarna 
för den nya budgetperioden uppdateras utifrån den nya befolkningsprognosen och 
nya prislappar i kostnadsutjämningen.  
 
En avstämning mot befolkningsprognos ska även göras för innevarande års 
tillväxtpost demografiska resursfördelning och om skillnaden är väsentlig fattar 
kommunstyrelsen beslut om åtgärd.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-02-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 24 KS KF/2020:288 

Redovisning av uppdrag till kommundirektören om att ta fram ett förslag på 
lokalisering, genomförande och finansiering av gymnasieskola i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16, § 72, att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun. 
Vidare beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommundirektören att ta fram ett förslag på 
lokalisering, genomförande och finansiering av gymnasieskolan. 

Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2022-02-10 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09, § 38. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 § 38 
- Skrivelse 2022-02-10 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-01-26 § 6 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-11-17 § 160 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-11-17 § 159 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-10-28 § 100 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-10-06 § 123 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-09-16 § 72 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2020-03-25 § 32 

Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att i första hand återremittera ärendet för 
vidare handläggning och i andra hand avslå ärendet. 

Robert Wenglén yrkar att kommunstyrelsen ska föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen och ställa sig bakom genomförandeplanen. 

Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta återremittera ärendet för vidare 
handläggning. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) först 
proposition på frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, varefter kommunstyrelsen 
beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Därefter ställer ordföranden yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med ordförandens yrkande. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-02-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och 

ställa sig bakom genomförandeplanen. 

Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligt. 

Bilaga A 

Kristina Thored (FB) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Sandra Pilemalm (L) lämnar följande protokollsanteckning: Rubriken på ärendet borde vara 
”Godkännande av genomförandeplan gymnasieskola – uppdrag givits till kommundirektören”. Detta 
då rubriksättningen blir missvisande då det vi ska godkänna är genomförandeplanen och beslut om 
lokalisering och finansiering redan är fattat och därmed finns med som bakgrundsbeskrivning i 
ärendet. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



Reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna slutredovisning av kommundirektören 
för lokalisering, genomförande och finansiering av en gymnasieskola till förmån för 
våra yrkanden som kommer sist i reservationen. Detta motiveras med att 
redovisningen inte möjliggör någon öppen politisk debatt gällande placeringen av 
gymnasieskolan. Den diskussion som skett gällande det beslutet har skett i 
kommunstyrelsen innanför lykta dörrar. Vi är övertygade om att ett ärende av 
sådan art behöver ske i offentligheten, i kommunfullmäktige. 

Vi yrkade i första hand på återremiss för att rapporten skulle tydliggöra avsnitten 
lokalisering och finansiering och i andra hand yrkade vi på avslag. 

16/2 2022 

Per Bengtsson Lisa Bäck Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga KS § 24/22



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-02-10 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 1 av 3 
 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kommundirektören 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2020:288 

Redovisning av uppdrag till kommundirektören om att ta fram ett förslag på 
lokalisering, genomförande och finansiering av gymnasieskola i Lomma kommun 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och ställer sig bakom genomförandeplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16, § 72, att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun. 
Vidare beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommundirektören att ta fram ett förslag på 
lokalisering, genomförande och finansiering av gymnasieskolan. 

Bakgrund/Analys 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-06-14, § 137, till kommundirekten "att ta fram 
förslag på tillbyggnad av kommunhus (utformning samt ytbehov för kommunal verksamhet och polis, 
ägandeform, placering, kostnad vid olika nyttjandetid m.m.)". Kommunstyrelsen beslutade 
sedermera, 2020-03-25, § 32, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett 
helhetsförslag för hela kommunhuskvarteret, med förutsättningarna att kommunhuset skulle 
uppföras i egen regi och ägas av kommunen och att kommunhuset åtminstone devis skulle 
lokaliseras mot Hamntorget. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16, § 72, att etablera en 
gymnasieskola i Lomma kommun och uppdrog samtidigt till kommundirektören att ta fram ett förslag 
på lokalisering, genomförande och finansiering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter 
2021-09-22, § 175, att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-
10-06 återkomma med en grundlig utredning gällande kommunhus. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-06, § 123, presenterade kommundirektören 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen en rapport ”Fördjupad analys avseende 
kommunhuskvarteret – Jämförelse mellan ombyggnation och nybyggnation ur ett samhällsbyggnads-
perspektiv”. Kommunfullmäktige beslutade därefter, 2021-10-28, § 100, att fastställa budget för 
Lomma kommun år 2022 och plan för ekonomin för åren 2023–2025. I investeringsbudgeten för 
denna period beslutade kommunfullmäktige att avsätta totalt 292 mnkr för etablering av 
gymnasieskola och 240 mnkr för nytt kommunhus. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-17, § 159, redovisade kommundirektören tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen en lokaliseringsutredning avseende gymnasieskola. 
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna lokaliseringsutredningen. Vidare konstaterade 
kommunstyrelsen att styrelsen delade förvaltningens uppfattning att gymnasieskolan ska placeras på 
kommunhustomten. Kommunstyrelsen beslutade därefter, § 160, att godkänna upprättat Start-PM 
för exploatering av del av Lomma 34:1 m.fl. i Lomma, Lomma kommun (kommunhuskvarteret). 
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Därutöver beslutade kommunstyrelsen att uppdra till planeringsavdelningen att genom detaljplan 
pröva lämpligheten att använda fastigheterna 34:1 m.fl. i Lomma för gymnasieskola, kommunhus och 
i mindre utsträckning centrumverksamhet. 

Kommundirektören har nu tillsammans med projektgruppen tagit fram ett förslag till 
genomförandeplan för planering, byggnation och driftstart av gymnasieskola och nytt kommunhus. 
Enligt den föreslagna genomförandeplanen ska samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om att 
godkänna att detaljplanen skickas ut på samråd i maj år 2022. Beslut om granskning av detaljplanen 
ska enligt den föreslagna genomförandeplanen tas av samhällsbyggnadsnämnden i mars år 2023. I 
november samma år ska detaljplanen sedan antas av kommunfullmäktige. Tiden fram till beslutet om 
antagande av detaljplan utgörs enligt den föreslagna genomförandeplanen av en planeringsfas där 
beslut om gestaltning av gymnasieskolan och kommunhuset ska tas av styrgruppen i samverkan med 
barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, upphandling av entreprenörer ska 
ske via beslut i samhällsbyggnadsnämnden, bygglov ska beviljas av miljö- och byggnadsnämnden och 
tillfälliga lokaler för kommunhuspersonalen ska tas fram av samhällsbyggnadsnämnden. Tiden från 
första kvartalet år 2024 fram till driftstarten av gymnasieskolan under höstterminen 2026 och 
inflyttningen i kommunhuset under första kvartalet år 2027 utgörs enligt den föreslagna 
genomförandeplanen av en byggnationsfas. Under denna period ska projektering, rivning av 
befintligt kommunhus och byggande av gymnasieskolan och det nya kommunhuset ske. 

Denna genomförandeplan förutsätter att detaljplan och bygglov inte överklagas, att upphandlingar 
inte överprövas och att erforderliga beslut kan fattas i enlighet med planen. Styrgruppen, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskott, ansvarar för att det sker en löpande avstämning gällande 
projektets status och ekonomisk kalkyl. Eventuell revidering av beslutade investeringsbudgetar 
kommer att ske inom ramen för ordinarie budgetprocess.  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för beslut gällande lokalbehov, volymer, programinriktningar 
och andra frågor som mer specifikt gäller gymnasieskolan. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
beslut gällande utarbetandet av detaljplan, förfrågningsunderlag för projektet i sin helhet, 
detaljprojekterade handlingar inför upphandling av byggentreprenad samt utformningen av 
detaljerade ritningar som beskriver byggnationen, konstruktion, material med mera. Styrgruppen, via 
projektgruppen, ansvarar för att säkerställa att alla beslut som behöver tas i såväl planeringsfasen 
som byggnationsfasen tas i rätt tid och i rätt instans. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar därmed att de delar av uppdraget till kommundirektören 
som gäller lokalisering och finansiering av gymnasieskola har hanterats genom beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2021. Denna skrivelse redogör för 
kommundirektörens förslag till plan för genomförandet av projektet gymnasieskola/kommunhus. En 
mer detaljerad tidsplan för projektet kommer att presenteras för styrgruppen på sammanträdet 
2022-03-02. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-01-26 § 6 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-11-17 § 160 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-11-17 § 159 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-10-28 § 100 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-10-06 § 123 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-09-16 § 72 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2020-03-25 § 32 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-02-10 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 3 av 3 
 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys kommer att genomföras under projektets planeringsfas. 

 

 

Maria Franzén 
Utredare 

Samuel Sköld 
Tf. kommundirektör/ekonomichef 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektören 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 10 av 14 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-01-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 6 KS KF/2022:10 

Val av styrgrupp för projektet gällande byggande av gymnasieskola/kommunhus 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25, § 32, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta 
fram ett helhetsförslag för hela kommunhuskvarteret med förutsättningarna att kommunhuset skulle 
uppföras i egen regi och ägas av kommunen och att kommunhuset åtminstone devis, skulle 
lokaliseras mot Hamntorget. Skissutredning har därefter pågått där olika förslag har tagits fram och 
successivt förkastats och förädlats med syfte att få fördjupad kunskap om området och hitta goda 
lösningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16, § 72, att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-17, § 160, att uppdra åt planeringsavdelningen att genom 
detaljplan pröva lämpligheten att använda nuvarande kommunhusfastighet Lomma 34:1 m.fl. i 
Lomma för gymnasieskola och kommunhus samt i mindre utsträckning centrumverksamhet. 

Då det är ett övergripande projekt med många inblandade bör en styrgrupp utses för att vid behov ta 
inriktningsbeslut under projektets gång. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19, § 5. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19 § 5 
- Skrivelse 2022-01-13 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2020-03-25 § 32 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-09-16 § 72 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-11-17 § 160 

Överläggning 
Kristina Thored (FB) yrkar att styrgruppen ska bestå av representanter från alla partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige. 

Jerry Ahlström (M) yrkar avslag på Kristina Thoreds yrkande och att kommunstyrelsen ska besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag i ärendet. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Jerry Ahlström (M) yrkandena mot 
varandra, vartefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 11 av 14 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-01-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för 

projektet gällande byggande av gymnasieskola/kommunhus. 

Reservation 
Kristina Thored (FB) reserverar sig mot beslutet. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 40 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 160 KS KF/2021:303 

Start-PM för exploatering av del av Lomma 34:1 m.fl. i Lomma, Lomma kommun 
(Kommunhustomten) 

Ärendebeskrivning 
Ärendet berör utveckling av del av Lomma 34:1 m.fl. och syftar till att möjliggöra lokalisering av 
gymnasieskola och kommunhus samt bidra till stationsnära centrumutveckling i Lomma centrum. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 220. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 220 
- Skrivelse 2021-11-10 från planeringsavdelningen 
- Start PM (2021-11-01) 
- Preliminär planområdesgräns (2021-11-01) 
- Planeringsförutsättningar (2021-10-26) 
- Kommunhus fördjupad analys avseende kommunhuskvarteret (2021-10-04) 
- Preliminär produktionskostnad gymnasieskola (2021-03-29) 
- Lokaliseringsutredning gymnasieskola (2021-11-01) 

Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Per Bengtsson (S) och Jenny Lundegård (FB) yrkar avslag på Robert Wengléns yrkande. 

Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet, då alternativa 
placeringar för hela eller delar av kommunhusets verksamhet inte har utretts. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden Robert Wenglén (M) först proposition 
på frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, varefter kommunstyrelsen beslutar att 
ärende ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Därefter ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande, varefter ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önskar bifalla Robert Wengléns yrkande röstar ja och den som önskar avslå det samma 
röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt följande: 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 41 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Ja: 7, Nej 5, Avstår 1. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Robert Wenglén (M) X   

Jerry Ahlström (M) X   

Per Bengtsson (S)  X  

Sofia Forsgren Böhmer (M) X   

Eva Banheden Lindblad (M) X   

Susanne Borgelius (M) X   

Richard Jerneborg (M) X   

Martha Henriksson Witt (C) X   

Sandra Pilemalm (L)  X  

Lisa Bäck (S)  X  

Rune Netterlid (S)  X  

Oscar Sedira (SD)   X 

Jenny Lundegård (FB)  X  

Totalt 7 5 1 
 
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed har beslutat bifalla ordförandens yrkande. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen godkänner upprättat Start-PM för exploatering av del av Lomma 34:1 m.fl. 

i Lomma, Lomma kommun. 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsavdelningen att genom detaljplan pröva 
lämpligheten att använda fastigheterna 34:1 m.fl. i Lomma för gymnasieskola och 
kommunhus samt i mindre utsträckning centrumverksamhet. 

Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga A 

Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga B 

Jenny Lundegård (FB) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga C 
 _________________________________  

Beslutet expedieras till:  
Planeringsavdelningen  



Reservation 

Vi reserverar oss mot besluten tagna i KSAU gällande godkännande av upprättat start-pm 

för exploatering av del av Lomma 34:1 m fl i Lomma kommun. Vi anser det omotiverat att 

riva så stor del av kommunhuset. Vi instämmer i att den västra flygelns dagar är räknade 

och behöver ersättas med ny byggnad, men att riva även de nyare delarna, som i ärendet 

kallas ”kommunhuset nyare del, högdel” och ”kommunhuset nyare del, lågdel”, är slöseri 

med såväl kommuninvånarnas skattepengar som ett slöseri med byggmaterial som 

därmed ger kraftigt negativ påverkan på kommunens miljöarbete. 

Vi reserverar oss även mot den andra strecksatsen, att uppdra åt planeringsavdelningen 

att genom detaljplan pröva lämpligheten att använda fastigheterna 34:1 m fl i Lomma, för 

gymnasieskola och kommunhus, samt i mindre utsträckning centrumverksamhet. Vi anser 

det ytterst olämpligt att angöra en gymnasieskola inpå kommunhuset. Vi har tidigare yrkat 

att man ska göra en större utredning och titta på fler platser att göra en gymnasieskola på 

som tar större hänsyn till kommunens nuvarande invånare och dagbefolkning, samt 

samverkar i frågan med det lokala näringslivet. 

Lomma 10/11 

Per Bengtsson Lisa Bäck Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga A KS § 160/21



Start PM för exploatering del av Lomma 34:1 m.fl. i Lomma kommunhuskvarteret 

Jag yrkar på återremiss på Start PM då alternativa placeringar för hela eller delar av 
kommunhusets verksamhet inte utretts. Dessutom sammanblandas principbeslut om ja till 
gymnasieskola och ja till ett nytt kommunhus med att det är liktydigt att ett ja till 
gymnasieskola är likställt med ja till nytt kommunhus.  
Det behövs mer tid för att hinna analysera vad för typ av gemensamma lokaler kommunens 
verksamheter kopplat till kommunhus är i behov av och det behöver analyseras om en del av 
dessa lokaler ska finnas i norra kommundelen. Mitt och Liberalerna Lomma-Bjärreds 
antagande är att det är önskvärt att mer kommunal service kan ges medborgarna på plats 
även i norra kommundelen. Lokaler för kommunal verksamhet gäller långt fram i tiden och 
det är därför viktigt att många olika perspektiv ges möjlighet att föras fram kring framtidens 
arbets- och mötesplatser.  
Jag vill också se en utredning kring om delar av kommunhuset kan göras om till bostäder 
t.ex. trygghetsboende för äldre.

Sandra Pilemalm (L)  
Liberalerna Lomma – Bjärred  

Bilaga B KS § 160/21



Reservation §29 “Start-PM för exploatering av del av Lomma 34:1 m fl i Lomma, Lomma kommun 
(Kommunhuskvarteret)”, Kommunstyrelsen 17/11 2021 

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut 17/11 2021 att godkänna start-PM för exploatering av 
den aktuella tomten samt att uppdra åt planavdelningen att pröva lämpligheten för gymnasieskola, 
kommunhus och centrumverksamhet på tomten. 

Jag anser inte det vara motiverat - varken ekonomiskt, verksamhetsmässigt eller miljömässigt - att riva 
alla de angivna kommunhusbyggnaderna. Att säkra god arbetsmiljö för kommunens alla anställda är en 
självklarhet och detta bör göras på ett ekonomiskt försvarbart sätt.  

Jag anser det heller inte motiverat att samlokalisera en gymnasieskola och ett kommunhus på 
nuvarande kommunhustomt. I den presenterade utredningen når man snabbt slutsatsen att ett mer 
centralt läge för gymnasieskolan är bättre oavsett typ av skola, program eller erbjudande. Att hantera 
lokaliseringen som den primära fråga är att gå emot den i underlaget presenterade forskningen.  

Därutöver inkom Fokus Bjärred med en motion 2020 gällande placering av kommunens förvaltning och 
administration, där Fokus Bjärred framhåller vikten att ha tjänstemän permanent närvarande både i den 
norra och södra kommundelen. Detta bör också beaktas vid utformningen av ett nytt kommunhus.  

Jenny Lundegård 
Ersättare i Kommunstyrelsen 

Bilaga C KS § 160/21



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 159 KS KF/2021:303 

Godkännande av lokaliseringsutredning avseende gymnasieskola 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16, § 72, att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun 
och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på lokalisering, genomförande och 
finansiering. 

Föreliggande lokaliseringsutredning presenterar tre möjliga placeringar av gymnasieskolan. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-11-10 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 219. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 219 
- Skrivelse 2021-11-10 från planeringsavdelningen 
- Lokaliseringsutredning gymnasieskola, 2021-11-01 

Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Sandra Pilemalm (L) och Jenny Lundegård (FB) yrkar avslag på Robert Wengléns yrkande. 

Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet till för att göra en 
större utredning avseende lokaliseringsmöjligheter och alternativa placeringar. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden Robert Wenglén (M) först proposition 
på frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, varefter kommunstyrelsen beslutar att 
ärende ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Därefter ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande, varefter ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önskar bifalla Robert Wengléns yrkande röstar ja och den som önskar avslå det samma 
röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt följande: 

Ja: 7, Nej 5, Avstår 1. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Robert Wenglén (M) X   

Jerry Ahlström (M) X   

Per Bengtsson (S)  X  

Sofia Forsgren Böhmer (M) X   

Eva Banheden Lindblad (M) X   

Susanne Borgelius (M) X   

Richard Jerneborg (M) X   

Martha Henriksson Witt (C) X   

Sandra Pilemalm (L)  X  

Lisa Bäck (S)  X  

Rune Netterlid (S)  X  

Oscar Sedira (SD)   X 

Jenny Lundegård (FB)  X  

Totalt 7 5 1 
 
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed har beslutat bifalla ordförandens yrkande. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen godkänner lokaliseringsutredningen. 

- Kommunstyrelsen delar förvaltningens uppfattning att gymnasieskolan bör placeras på 
kommunhustomten. 

Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga A 

Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga B 

Jenny Lundegård (FB) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga C 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Planeringsavdelningen 

  



Reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna utredningen om lokalutredningen för framtida 

gymnasieskola. Vi yrkade på återremiss för att fördjupa utredningen och att man behöver 

titta på fler möjliga platser. Vi respekterar utredningen som sådan men kommer själva till 

en annan slutsats än vad som är utredningens, inte minst har vi andra slutsater under 

delarna ”samhällsnytta/regional strategisk nytta”, ”ekologiskt hållbar utveckling” samt 

”närrekreation.” 

Vi reserverar oss därmed också mot det beslut KS fattar i samband med ärendet att 

placera en framtida gymnasieskola i kommunhuskvarteret. 

Lomma 10/11 

Per Bengtsson Lisa Bäck Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga A KS § 159/21



Godkännande av lokaliseringsutredning avseende gymnasieskola 

Jag yrkar på avslag gällande godkännande av lokaliseringsutredning av gymnasieskola, då 
betygsättning utifrån samhällsnytta och verksamhet oavsett tjänstemännens profession och 
domänkunskap måste ses som en partsinlaga och inget som ensidigt ska styra placering av 
gymnasieskola.  
Vidare är det också viktigt att arbeta vidare med hur skolan får en stark attraktionskraft hos 
elever och lärare innan lokalisering avgörs.  

Sandra Pilemalm (L)  
Liberalerna Lomma – Bjärred  

Bilaga B KS § 159/21



Reservation §28 “Godkännande av lokaliseringsutredning avseende gymnasieskola”, 
Kommunstyrelsen 17/11 2021 

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut 17/11 2021 att godkänna lokaliseringsutredningen 
avseende gymnasieskola.  

I den presenterade utredningen framhålls tydligt att placering/läge är sekundärt när det handlar om 
skolans attraktivitet, framförallt för högpresterande elever, som många Lomma kommuns ungdomar är.  
Då en gymnasieskola i Lomma i första hand har presenterats som ett alternativ för ungdomar 
hemmahörande i Lomma kommun är det därför andra parametrar som är avgörande att få rätt på, 
innan man börjar projektera placering.  

Fokus Bjärred anser att det finns för många oklarheter i utredningen, samt att processen forceras framåt 
på ett sätt som gör att resultatet riskeras, och yrkade därför på avslag i ärendet.  

Jenny Lundegård 
Ersättare i Kommunstyrelsen 

Bilaga C KS § 159/21



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 23 (46) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-09-16 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 72   KS KF/2020:288 - 612 
 
 

Etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gav 2019-06-11, § 56, förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
eventuell framtida gymnasieskola i Lomma kommun. Vid BUN:s sammanträde 2020-
12-08, § 102, ställde sig nämnden positiv till slutsatserna i slutrapporten 
Förutsättningarna för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun och överlämnade 
ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Ärendet har därefter 
kompletterat med en ekonomisk analys. 
 
Kommundirektör Katarina Pelin redogör i skrivelse 2021-05-06 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-08-25, § 106. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-08-25 § 106 
‒ Skrivelse 2021-05-06 från kommundirektören 
‒ Slutrapport – Förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun 
‒ Ekonomiska förutsättningar gymnasieskola i Lomma kommun 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Fredrik Axelsson (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Fredrik Axelsson (M), Per Bengtsson (S), Sandra Pilemalm (L), Ingrid Ascard (MP), Rune 
Netterlid (S), Jeanette Larson (SD), Malin Stern (S), Martha Henrikssons Witt (C), Jonas 
Benke (L), och Lisa Bäck (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
I ärendet yttrar sig även Kristina Thored (FB) och Robert Wenglén (M). 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun och 

ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på lokalisering, 
genomförande och finansiering. 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 24 (46) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-09-16 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Protokollsanteckning 
Sandra Pilemalm (L), Jonas Benke (L), Gun Larsson (L) och Mikael Pankko (L) lämnar en 
protokollsanteckning. 
 

./. Bilaga A 
 
Kristina Thored (FB), Kristian Lindsjö (FB), Mikael Häggblad (FB), Fredrik Sverkersten 
(FB) och Jenny Morau (FB) lämnar en protokollsanteckning. 
 

./. Bilaga B 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommundirektören 
Barn- och utbildningsnämnden 



Protokollsanteckning  
Ärende 13 etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 
Kommunfullmäktige 2021-09-16  

Vi är mycket positiva till etablering av en gymnasieskola i kommunen. 

Vi vill dock i samband med vårt bifall till Kommunstyrelsens förslag till 
beslut tydliggöra att uppdragsbeskrivningen ska svara på följande detaljer 
gällande placering, finansiering och utformning av gymnasieskolan:  

Placering och finansiering 
• Olika alternativ
Det är viktigt att utredningen tar fram olika förslag till placering av gymnasieskolan och
tydligt redovisar fördelar och nackdelar med olika förslag vad gäller placering.

• Etableringskostnaden, specifikt för placering på kommunhustomten inkluderat rivning
och nybyggnation av ett kommunhus kontra renovering av befintligt kommunhus utifrån
ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

• Prioritering, alla avväganden som gjorts, en ranking av varje egenskap per möjlig
placering, samt att hela kostnadsbilden framgår.

• Parkeringsmöjligheter för miljövänliga transportmedel placering? kostnad?

• Områdets VA-situation och möjlighet att klara ytterligare belastning

• Lokaler och samutnyttjande, i rapporten från förvaltningen påpekas vikten av
samutnyttjande av lokaler. En redogörelse för hur lokalutformningen av skolans
byggnader ska möjliggöra detta är av vikt, inte minst idrottshall och bibliotek.

Utformning och attraktivitet 

Vi vill att följande ingår i utformandet av gymnasieskola 
• Huvudmannaskap – Lomma kommun
• Gymnasiesärskola
• NPF (skola för elever med neuropsykiatriska funktionshinder)
• Teoretiska program
• Internationell inriktning (unik nisch) möjlighet att läsa utomlands en termin eller två i

Europa
• Samarbete med SLU och inriktningar mot gröna och marina näringar
• Plan för samarbete med det lokala näringslivet
• Möjliga NIU (Nationella idrottsutbildningar) t.ex. segling, vindsurfing, kite m.m.
• Plan för marknadsföring och att planen igångsätts 2025 (ett år innan skolan startar)

• Omvärldsbevakning grannkommuners utbyggnad av gymnasieplatser
• Framtidens mötesplatser: Hur kommer vi jobba och mötas i framtiden?

Sandra Pilemalm  Jonas Benke Gun Larsson  Mikael Pankko
Liberalerna Lomma-Bjärred 
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Protokollsanteckning gällande §13 “Etablering av gymnasieskola i Lomma”
Kommunfullmäktige 2021-09-16

Slutrapporten som ligger till grund för detta ärende har inte förutsättningslös undersökt den
övergripande problemställningen “Hur kan Lomma kommun bidra till att lösa den kommande bristen på
gymnasieplatser i Skåne”, utan enbart analyserat ett möjligt lösningsförslag - att etablera en egen
gymnasieskola i Lomma kommun. För att säkra den bästa lösningen både för såväl ungdomar som
skattebetalare behöver ett bredare grepp tas i det fortsatta arbetet. Detta tillvägagångssätt fick medhåll
av kommunfullmäktige och vi ser fram emot ett mer heltäckande underlag med fler lösningsförslag,
innan beslut tas för att initiera projektet.

Den gymnasieskola som beskrivs i handlingarna innebär alltför stora projektrisker, såväl som ekonomiska
risker. I den fortsatta studien kring lösningsförslaget “egen gymnasieskola” behövs en rad osäkerheter
och risker belysas, såsom:

- Elevunderlag
- Attraktivitet/Nisch
- Följdinvesteringar
- Undanträngning av andra investeringar
- Konsekvenser för lokalsamhället
- Konsekvenser för annan kommunal verksamhet vid driftsunderskott

Vi ser fram emot det fortsatta arbetet.

Kristina Thored
Kristian Lindsjö
Mikael Häggblad
Fredrik Sverkersten
Jenny Morau

Fokus Bjärred
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Uppdrag avseende tillbyggnad av kommunhus 
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-06-14, § 137, till kommundirekten 
”att ta fram förslag på tillbyggnad av kommunhus (utformning samt ytbehov för 
kommunal verksamhet och polis, ägandeform, placering, kostnad vid olika 
nyttjandetid m.m.)”. 
 
I skrivelse 2020-03-12 redovisar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg och 
fastighetschef Göran Samuelsson förutsättningarna för byggnation inom det 
nuvarande kommunhuskvarteret, ekonomiska perspektiv på olika upplåtelseformer, 
övergripande gestaltningsfrågor, tidsplan och förslag till tillvägagångssätt för det 
fortsatta arbetet. 
 
Stadsarkitekten/planeringschefen och fastighetschefen föreslår att kommunstyrelsen 
ska besluta att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett helhetsförslag 
för hela kommunhuskvarteret; att ett tillbyggt kommunhus uppförs i egen regi och ägs 
av kommunen; och att ett nytt kommunhus, åtminstone delvis, vetter mot 
Hamntorget 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18, § 47. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 47 
‒ Skrivelse 2020-03-12 från mark- och exploateringsenheten 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett 

helhetsförslag för hela kommunhuskvarteret, innebärande att ett tillbyggt 
kommunhus uppförs i egen regi och ägs av kommunen, och att ett nytt 
kommunhus, åtminstone delvis, vetter mot Hamntorget. 

 
______________________ 
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