
KUNGÖRELSE 

Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamn
gatan 3, Lomma, torsdagen den 19 april 2018, kl. 19.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas. 

1 Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av 
protokollet 

2 Meddelanden 

3 Årsredovisning med koncernredovisning (sammanställd redovisning) 
för år 2017 samt revisionsberättelse. Avsättande till resultatutjämningsreserv 
Tillika fråga om ansvarsfrihet 
Årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på kommunkansliet, 
kommunhuset, Lomma 

4 Godkännande av justering avseende investeringsutgifter från 2017 till 2018 

5 Redovisning av bokslut år 2017 för stiftelse förvaltad av Lomma kommun 

6 Fastställande av reglemente för valnämnden 

7 Fastställande av reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderat 
ägardirektiv avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

8 Antagande av detaljplan för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl. i Lomma, 
Lomma kommun 

9 Antagande av Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-2025 

10 Godkännande av exploateringsavtal avseende marköverlåtelse mellan Lomma 
kommun och Bedrot Fastigheter AB avseende fastigheten Lomma Lomma 33:21 

11 Godkännande av exploateringsavtal avseende marköverlåtelse mellan Lomma 
kommun, Hans Inge Borgström och Joakim Borgström avseende fastigheten 
Lomma Lomma 33:25 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Kungörelsen anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2018-04-10, betygar 

(§�� 
Katarina Bergh 
Assistent 

Ks § 26/18 
Bilaga 

Ks § 28/18 
Bilaga 

Ks § 29/18 
Bilaga 

Ks § 33/18 
Bilaga 

Ks § 34/18 
Bilaga 

Ks § 38/18 
Bilaga 

Ks § 39/18 
Bilaga 

Ks § 46/18 
Bilaga 

Ks§47/18 
Bilaga 
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
2018-03-08 

ANTAGANDEHANDLING 
KS/KF 2014:304.214 

 

Detaljplan för Lomma 33:21 & Lomma 33:25 m fl i Lomma, 
Lomma kommun 
(fastigheter vid Vegagatan - Strandvägen) 

 
Planområdet markerat med röd ram 
 

HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta med planbestämmelser 2018-03-08 
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 
• Samrådsredogörelse 2016-06-01 
• Granskningsutlåtande I 2017-09-06 
• Granskningsutlåtande II 2018-03-08 
 
Utredningar och underlag (tillgängliga på kommunledningskontorets kansli): 
• Behovsbedömning 2014-12-15 
• Rapport geoteknisk och miljögeoteknisk undersökning, RGeo Planområde Centrumtorget  
      Lomma Tyrens 2006-08-24 och till denna tillhörande 
 - Teknisk PM Geoteknik Tyrens 2006-08-24 
 - PM Miljögeoteknisk Tyrens 2006-01-26 
• Spimfab markundersökning Lomma 33:25 SWECO 2009-11-03 
• Spimfab efterbehandling Lomma 33:25 SWECO 2010-06-28 
• Översvämningsmodellering av Lomma centrum söder om Höje å SWECO 2014-03-28 
• Lomma Centrum Översvämningsanalys Tyrens 2012-08-24 
• Trafikbullerutredning Sweco 2015-11-30, komplettering 2016-02-19 
• Planprogram Lomma centrum med stationsområdet 2006-04-27 
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PLANBESKRIVNING 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planen är att möjliggöra en revitalisering inom 
Lommas mest centrala delar i form av ny bebyggelse för 
verksamheter och bostäder, i enlighet med planprogrammet för 
Lomma centrum 2006-04-27. Detaljplaneområdet uppskattas 
fullt utbyggt kunna inrymma 20–30 bostäder. 
 
Planförslaget innefattar: 

• Kvartersmark för: Bostäder och Centrumverksamhet, 
där bottenvåningarna ska ges en höjd för att kunna 
inrymma kommersiella lokaler, ovanpå dessa bostäder, 
samt i norr ett minde område som ska vara tillgängligt 
för allmännyttig gångtrafik. 

• Allmän platsmark - Gata. 
 

PLANDATA 
Läge, avgränsning, areal 
Planområdet ligger i centrala Lomma och avgränsas av 
Strandvägen i öst och av befintlig GC väg i väst, i nordsydlig 
utsträckning omfattar planen ungefärligen fastigheterna 
Lomma 33:21 och Lomma 33:25. 
Planområdet omfattar ca 3 700m². 
 
Markägare 
Fastigheten Lomma 33:21 Bedrot Fastigheter AB 
Fastigheten Lomma 33:25 privatägd 
Fastigheten Lomma 33:11 Lomma kommun 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Kommunala beslut i denna planprocess 
Detaljplaneuppdrag 2014-09-17 KS § 129 
Samrådsbeslut 2015-03-25 KS § 69 
Granskningsbeslut I 2016-06-15 KS § 127 
Granskningsbeslut II 2017-09-20 KS § 120 

Översiktsplan 
Enligt Lomma kommuns Översiktsplan 2010, ska området 
användas som utbyggnadsområde för bostäder, vidare nämns i 
översiktsplanen att kommunen ska verka för att handels- och 
servicenäringarna utvecklas i de centrala delarna av Lomma. 

Detaljplaner 
För del av området gäller stadsplan 164. För allmän platsmark 
gäller detaljplan 07/02. För båda planer har genomförandetiden 
gått ut. 
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Planprogram 
Enligt Planprogram för Lomma centrum och stationsområde 
ska området användas i projektet Lomma handelscentrum med 
handel och bostadsbebyggelse. Byggnaderna är skissade som 
2½-plans bebyggelse mot Strandvägen och 3¾-plans inom 
övriga delar av de aktuella fastigheterna. 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark 
Nuvarande användning 
Nuvarande markanvändning är handel. Inom området finns 
även någon enstaka bostadslägenhet. 

Geoteknik 
Enligt den geotekniska rapporten (Tyrens 2006-08-24) 
förekommer inom området fyllning med en varierande 
mäktighet, i genomsnitt omkring 2,0 meter, för borrpunkterna 
belägna närmst planområdet är fyllningens mäktighet mellan  
1,0–1,7 meter. All matjord och fyllning med iblandning av 
matjord eller organiskt material ska bortschaktas innan 
grundläggningsarbeten för byggnader påbörjas. 
 
Vid sanering av fastigheten Lomma 33:25 upptäcktes en större 
underjordisk betongplatta på vilken bensinstationens tankar 
tidigare varit placerade. Plattan är kvarlämnad. 

Markradon 
Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras 
planområdet som lågriskområde (Teknisk PM Geoteknik Tyrens 
2006-08-24). 

Markföroreningar 
Geoteknisk och miljögeoteknisk undersökning, RGeo 
Planområde Centrumtorget Lomma Tyrens 2006-08-24, med 
tillhörande utredningar, som täcker ett större område än aktuellt 
planområde, beskriver översiktligt föroreningssituationen. 
Borrning har gjorts i ett flertal punkter, även tidigare 
verksamheters eventuella påverkan har bedömts. 
I en provpunkt "nr 27" placerad utanför den nordöstra hörnan 
av Lomma 33:25 var halten aromater >C8-C10 strax över 
värdet för känslig markanvändning. Området som ingår i 
detaljplanen utpekas i rapporten som riskområde för att påträffa 
föroreningar i jorden på grund av tidigare 
bensinstationsverksamhet. 
 
SPIMFAB har (2010-2012) utfört undersökningar inom 
Lomma 33:21 och Lomma 33:25. Sanering utfördes inom 
Lomma 33:25. Inom Lomma 33:25 visar resultaten på prover 
tagna efter sanering på värden som uppfyller känslig 
markanvändning KM.  
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På Lomma 33:21 togs prov på icke överbyggda ytor och dessa 
visade inte på några föroreningar, dock kan inget med säkerhet 
sägas om vad som finns under byggnaderna. 
 
Befintlig bebyggelse och vegetation 
Inom planområdet finns på fastigheten Lomma 33:21 ett äldre 
enfamiljshus i tegel, sammanbyggt med en tidigare 
verkstadslokal, som på senare tid byggts om och ut, 
byggnaderna inrymmer idag bostad och ett flertal verksamheter. 
 
På fastigheten Lomma 33:25 finns en byggnad med plåtklädda 
fasader, som tidigare varit verkstad/bensinstationsbyggnad, men 
numera inrymmer järnhandel. 
 
Ingen byggnad inom planområdet har sådana kulturmiljövärden 
att den behöver skyddas mot förvanskning eller rivning. 
 
Trafik 
Biltrafik 
Planområdet angörs från Vegagatan som går genom 
planområdet, tillfart till Lomma 33:21 sker i dagsläget även 
från Strandvägen. Trafikbelastningen på dessa gator är låg. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång och cykelbana ligger i direkt anslutning till fastigheterna. 
Norr om området ligger ett område i angränsande detaljplan 
som ska vara tillgängligt för allmän gångtrafik. 

Kollektivtrafik 
Planområdet har en god kollektivtrafikanslutning med 200 
meter till regionbusshållplats och 500 meter till framtida 
tågstation. 

Parkering och angöring 
Parkeringsnorm som gäller specifikt för området presenteras 
under planförslag. Lomma kommuns parkeringsnorm, antagen 
av kommunstyrelsen 2013-11-20, gäller med visst undantag till 
följd av ändrad parkeringslösning. 
 
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
El – nätområde Kraftringen nät AB 
Fjärrvärme – ligger inom nätområde Kraftringen 

Vatten och spillvatten 
VA – kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten, tryckhöjning kan krävas på respektive fastighet vid 
en högre exploatering. Vidare finns ej möjligt att ansluta 
spillvatten från Lomma 33:21 mot Strandvägen och en ny- eller 
ombyggnad på fastigheten kan komma att kräva en omläggning 
av spillvattenledningsnätet. 



 5(14) 

Dagvattenhantering 
Dagvatten – kommunalt verksamhetsområde för gata och 
tomtmark. 

Kommunikationer 
Möjlighet till anslutning för data och telekommunikation finns i 
området, både trådbundet och trådlöst. 
 
Vatten 
Planområdet ingår i direktavrinningsområde till Öresund 
dagvattnet leds via pumpstation direkt ut i sundet. Status för 
Lommabukten är måttlig ekologisk status och god kemisk 
status (exklusive kvicksilver) år 2009. 
 
Luft 
Enligt beräkningar; Emissioner och luftkvalitet i Skånes 
kommuner, rapport från Skånes luftvårdsförbund och Malmö 
stad (2009); innehålls riktvärdena för miljökvalitetsnormen för 
luft (kvävedioxider och PM 10) i Lomma kommun.  
 
Hälsa och säkerhet 
Trafikmängden på Strandvägen och Vegagatan beräknas som 
högst uppgå till 1000 fordon/dygn och 3100 fordon/dygn på 
Centrumgatan, belägen ca 60 meter väst planområdet. 
Bullerberäkningar har utförts (Sweco 2015-11-30 kompletterad 
2016-02-19). Beräkningarna visar att dygnsekvivalentnivån mot 
Vegagatan kommer att hamna på cirka 58 dBA för Lomma 
33:25 och 56 dBA för Lomma 33:21. På grund av bebyggelsens 
närhet till körbanan kommer maxbullernivån mot gatorna 
hamna på 94 dBA för Lomma 33:25 och 92 dBA för Lomma 
33:21. Beräknad ljudnivån på innergård/bakgård uppgår för 
fastigheten Lomma 33:21 till 44 dBA ekvivalent och 65 dBA 
max respektive Lomma 33:25 46 dBA ekvivalent och 68 dBA. 
Risk finns att uteplats på Lomma 33:25 utsätts för 
maxbullernivå över 70 dBA, detta kan avhjälpas genom 
bebyggelsens placering eller plank.  

Vägtrafikbuller; tågtrafikbuller 
Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens 
proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. 
 
Bostäder, vård- och undervisningslokaler: 
Ekvivalentnivå 
55 dBA (ute, frifältsvärde) 
30 dBA (inne) 
 
Maximal ljudnivå 
70 dBA (ute vid uteplats, frifältsvärde) 
45 dBA (inne, nattetid) 
 
Arbetslokaler: 
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Maximal ljudnivå 
60 dBA (inne) 
 
Sedan detaljplanen påbörjades har Förordning om 
omgivningsbuller vid Bostadsbyggnader (2015:216) införts, 
Regeringen har även beslutat om höjning av riktvärdena i denna 
förordning, de nya riktvärdena gäller från den 1/7 2017. 
Kommunen anser att de riktvärden som anges i förordningen 
borde gå att applicera på föreliggande detaljplan, vid 
prövningen av markens lämplighet.  

Översvämning (regn eller högvatten) 
Området ligger inom ett instängt område vid Lomma centrum, 
se Översvämningsmodellering SWECO 2014-03-28 och 
Översvämningsanalys Tyrens 2012-08-24 

Havsnivåhöjning (långsiktligt) 
Området ligger cirka 2,6 meter över havet. 
 
Natur 
Inga naturvärden finns inom planområdet. 
 
Kultur 
Planområdet angränsar i väster till kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse utmärkt i Lomma kommuns Kulturmiljöprogram. 
Den angränsande bebyggelsen öster och söder om planområdet 
är även utmärkt i för det området gällande detaljplan med 
följande hänvisning "Område där det enligt planbeskrivningen 
fordras särskild uppmärksamhet med hänsyn till miljön."  
(Det som vid planens antagande omnämndes miljö går idag 
under beteckningen kulturmiljö.) 
Planområdet omfattar eller angränsar inte till någon känd 
fornlämning. 
 
Riksintresse 
Kustzon 
Planområdet ligger inom riksintresset kustzonen, dock utgör ej 
riksintresset ett hinder för tätortsutveckling. 
 
Service 
Kommersiell service finns i dagsläget inom planområdet och i 
dess direkta närhet. Vårdcentral och förskola är beläget cirka 
300 meter från planområdet och F–3 skola cirka 350 meter.  

 
PLANFÖRSLAG 
Struktur och huvuddisposition 
Planområdets struktur och huvuddisposition baseras 
huvudsakligen på planprogram för Lomma Centrum med 
stationsområdet (2006-04-27). 
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Framtida bebyggelse 
Med tanke på framtida havsnivåhöjning och det faktum att 
området ligger i ett ur översvämningsperspektiv inneslutet 
område sätts planbestämmelse om att byggnader ska utformas 
och utföras så att en vattennivå upp till nivån +3,0 m inte 
skadar byggnaden. 
 
Bostäder 
Beräknat antal lägenheter inom planområdet är 20–30 
lägenheter vid ett maximalt utnyttjande av planen. 
 
Utformning och placering  
Föreslagen planbestämmelse innebär att bebyggelsen som 
placeras under 8 meter från plangräns från strandvägen ska 
utformas med takfall mot Strandvägen. På den södra 
fastigheten, Lomma 33:25, anges förgårdsmark i samma 
utsträckning som för söder om planområdet liggande 
fastigheter, samt mark för komplementbyggnader i anslutning 
till fastighetens södra gräns. För den norra fastigheten Lomma 
33:21 ska byggnad placeras i nära anslutning till Strandvägen, 
och Vegagatan, indragen maximalt 2 meter. För en större del av 
planområdet regleras totalhöjden till +15,0 meter respektive 
byggnadshöjden till +10,5meter. För en mindre del av det norra 
områdets nordvästra hörn, samt närmst den södra fastighets 
södra gräns, regleras totalhöjden till +8,0 meter och 
byggnadshöjden till +6,5 meter. Invid planområdets södra gräns 
begränsas byggrätten till 50m². Generellt inom området gäller 
att bebyggelsen ska utformas som individuella huskroppar med 
en längd om maximalt 25 meter, vilket kan uppnås genom 
byggnadsform, materialval, struktur och/eller färgval för att 
reellt eller visuellt bilda individuella huskroppar. 
Genom dessa bestämmelser säkerställs en lämplig övergång till 
den mer småskaliga bebyggelsen söder och öster om 
planområdet. 
 

Verksamheter och handel 
Föreslagen planbestämmelse innebär att alla byggbara ytor 
inom planområdet får användas för centrumverksamhet, krav på 
en invändig rumshöjd i bottenvåningen på 2,7 meter möjliggör 
att bottenvåningen kan inredas för verksamheter. 
 
Skydd 
Grundläggning  
Vid sanering av fastigheten Lomma 33:25 upptäcktes en större 
underjordisk betongplatta på vilken bensinstationens tankar 
tidigare varit placerade. Plattan är kvarlämnad. Denna bör 
beaktas vid en framtida grundläggning. Som skydd för 
översvämning har planbestämmelse om att ” Byggnad ska 
utformas och utföras så att en vattennivå på upp till +3,0 m inte 
skadar byggnaden.” införts. 
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Bullerskydd 
I anslutning till uteplats får bullerskyddande plank uppföras till 
en längd av 5 meter och en höjd av 2 meter, dock ej närmare än 
2 meter från användnings-/plangräns. 
 
Markförorening 
Planbestämmelse införs som innebär att "Lov till en åtgärd som 
innebär en väsentlig ändring av markens användning får endast 
ges under förutsättning att markens lämplighet har säkerställts 
genom att markförorening slutligt avhjälpts". 
 
De ekonomiska konsekvenserna av en provtagning under 
överbyggda ytor inom Lomma 33:21 innan planens antagande 
bedöms överväga nyttan av en tidig provtagning. För nuvarande 
användning av Lomma 33:25 innebär konstaterad 
föroreningsgrad utanför fastigheten inget problem. Kostnaden 
för en eventuell sanering/skyddsåtgärd bedöms understiga 
värdeökningen de sanerade fastigheterna får med föreslagen 
byggrätt. 
 
Påträffas markförorening i samband med markarbete ska dessa, 
i enlighet med 10 kap 11 § miljöbalken, omedelbart avbrytas 
och tillsynsmyndigheten underrättas. 
 
Avhjälpandeåtgärder i förorenad mark klassas som miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöbalken och ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden). 
Tillsynsmyndigheten ska underrättas när markförorening 
påträffas. Innan avhjälpandeåtgärd av förorenad mark 
genomförs ska anmälan ske till tillsynsmyndigheten. 
Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på hur och i vilken 
omfattning en markförorening ska avhjälpas. 
 
Fornlämningar 
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i 
enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
Trafik 
Biltrafik 
Fastigheten Lomma 33:21 bör huvudsakligen trafikmatas från 
Vegagatan. Fastigheten Lomma 33:25 kan trafikmatas från 
antingen Vegagatan eller Strandvägen. 
In- och urlastning för verksamheter ska huvudsakligen ske från 
Vegagatan. 

Utformning av gator 
I planförslaget ges möjlighet till en breddning av Vegagatan 
söderut. Utformning och materialval ska ansluta till den 
standard som råder i de nya delarna av Lomma centrum.  
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Parkering och angöring 
Följande planeringsnormer för parkering ska tillämpas: 
 
Parkeringsnorm bil (inklusive besöksparkering) 
Bostäder Bilplatser/lägenhet – Bilplatser/1000 m² BTA 
Enbostadshus, egen p-plats 2,0 
Enbostadshus, gemensam p-plats 1,3 – 13 
Flerbostadshus, gemensam p-plats 1,0 – 10 
Kontor – 5 p-platser för besökande och 11 p-platser för 
anställda 
Handel – 26 p-platser för besökande och 5 p-platser för 
anställda 
 
Då området idag används för handel, medges att den del av 
kund-parkeringsbehovet som nuvarande verksamhet genererar 
på allmän platsmark även fortsatt kan använda allmän 
platsmark till sin parkering. Detta innebär för de två områdena 
inom planen:  
-För den norra byggbara delen får ett avdrag från framräknat 
besöksparkeringsbehov för handel göras om 20 platser.  
-För den södra byggbara delen får ett avdrag från framräknat 
besöksparkeringsbehov för handel göras om 15 platser.  
Detta innebär inte att kommunen kan garantera att plats finns 
för besökande/kunder, varför det rekommenderas att så långt 
möjligt anlägga p-platser för verksamheternas behov inom egen 
fastighet. 
 
Parkeringsnorm cykel cykelplats/1000 m² BTA 
Flerbostadshus 25 
Handel 20 
 

Gångtrafik 
I angränsande plan norr om planområdet ligger ett område i 
angränsande detaljplan som ska vara tillgängligt för allmän 
gångtrafik. I anslutning till detta läggs i denna detaljplan in ett 
område som även det ska vara tillgängligt för allmän 
gångtrafik, detta för att underlätta för en rationell skötsel och 
öka bredden på det allmänt tillgängliga gångstråket. 
 
Teknisk försörjning 
Planförslaget innebär inget behov av utbyggnad av teknisk 
försörjning. Vid en större exploatering inom en fastighet kan 
det finnas behov av installation av tryckstegring vilket bekostas 
av respektive fastighetsägare, möjligt finns ej att ansluta 
spillvatten från Lomma 33:21 mot Strandvägen och en ny- eller 
ombyggnad på fastigheten kan komma att kräva en omläggning 
av spillvattenledningsnätet. 
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KONSEKVENSER 
Mark 
Planförslaget möjliggör en förtätning ett centralt beläget 
område där nytillkommen bebyggelsen kan bestå av både 
bostäder och centrumverksamhet. 
 
Trafik 
Planförslaget bedöms leda till ökad trafik, främst på Vegagatan, 
genom de tillkommande bostäderna. I dagsläget utgörs 
handelsverksamheten inom planområdet till stor del av relativt 
besöksintensiva verksamheter, varför ingen större ökning 
förväntas för handelns / centrumverksamhetens räkning.  
 
Vatten 
Kvaliteten på recipient och grundvatten bedöms inte att 
påverkas vid ett plangenomförande. 
 
Luft 
Trafiktillskottet som planförslaget innebär bedöms inte leda till 
överskridande av riktvärdena för miljökvalitetsnormerna för 
luft vid befintlig bebyggelse. 
 
Hälsa och säkerhet 
Tillkommande buller genom planen 
Trafiktillskottet som planförslaget innebär ingen hörbar 
påverkan på ljudnivåerna.  

Tillkommande skuggning genom planen 
Skuggning som planförslaget medför bedöms inte innebära en 
påtaglig olägenhet för befintlig bebyggelse. 
 
Riksintressen 
Kustzon 
Planförslaget innebär en förtätning inom Lomma tätort, detta 
bedöms ej påverka riksintresset för kustzonen då 
bestämmelserna inte utgör hinder för utvecklingen av tätorter 
eller av det lokala näringslivet. 
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BEDÖMNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
Behov av miljöbedömning 
Om genomförandet av detaljplanen antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska, enligt 4 kap 34 § PBL, de bestämmelserna 
om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av 
planer och program, enligt 6 kap 11-18 § och 22 § MB, 
tillämpas. Kriterierna som anges i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), bilaga 2 och 4, ska 
beaktas vid den behovsbedömning om betydande 
miljöpåverkan som kommunen upprättar.  
 
I arbetet med behovsbedömningen har tjänstemän från 
miljökontor och plankontor samt miljöutredare från 
kommunledningskontoret deltagit. 
 
Motiverat ställningstagande 
Den samlade bedömningen är att planförslagets genomförande 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning och framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändig. Övriga 
miljöfrågor redovisas i planbeskrivningen. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska och ekonomiska frågor 
Ansvarsfördelning 
Respektive fastighetsägare är exploatör för sin del av 
tillkommande bebyggelse. 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Lomma kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom 
planområdet. 

Planförfarande 
Detaljplanen upprättas med normalt förfarande. 

Avtal 
Exploateringsavtal avses träffas med respektive fastighetsägare 
i samband med antagande av detaljplanen. I avtalen regleras i 
huvudsak marköverlåtelser och gatukostnadsersättning för de 
förstärkningar på allmän platsmark som kommunen genomför 
till följd av utökad byggrätt. 
 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den 
vinner laga kraft.  
 
Ändrad lovplikt, lov med villkor 
Gäller inom hela planområdet, lov till en åtgärd som innebär en 
väsentlig ändring av markens användning får endast ges under 
förutsättning att markens lämplighet har säkerställts genom att 
eventuell markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten. 
 
Tekniska åtgärder 
Sanering av förorenad mark 
Inom fastigheten 33:21 har undersökningar av markens 
föroreningsstatus ej genomförts under befintliga byggnader.  
Inom fastigheten 33:25 finns risk för föroreningar då det vid 
provborrning konstaterats förorening utanför fastighetens 
nordöstra hörn. Vid väsentlig ändring av markens användning 
ska markundersökning ske och om förorening konstateras, 
avhjälpande, skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagas. 
 
Övriga tekniska åtgärder 
Ledningsflytt och flytt av anslutningspunkt bekostas av 
respektive exploatör. 
 



 13(14) 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Det ankommer på respektive fastighetsägare att ansöka om 
fastighetsbildning. Lomma kommun har rätt (och på 
fastighetsägarens begäran krav på) att lösa mark som i 
detaljplanen utlagts som allmän platsmark. 

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. Inom 
planområdet finns mark med ledningsrätt inom del av Lomma 
33:11 som föreslås övergå till kvartersmark med u-område 
invid Lomma 33:25. 

Fastighetskonsekvenser 
Fastigheten Lomma 33:21 

• Cirka cirka 3 m² i fastighetens sydöstra hörn föreslås 
övergå till allmän platsmark GATA. 

• Cirka 6 m² utanför fastighetens västra gräns ingår i 
användningen BC (kvartersmark) och kan således 
regleras från Lomma 33:11 till Lomma 33:21 

Total ökning av area ca 3 m². 
Cirka 22 m² längs fastighetens norra gräns ska hållas 
tillgängliga för allmännyttig gångtrafik. 
 
 
Fastigheten Lomma 33:25 

• Cirka 63 m² längs fastighetens norra sida föreslås 
övergå till allmän platsmark GATA. 

• Cirka 29 m² utanför fastighetens nordöstra hörn ingår i 
användningen BC (kvartersmark) och kan således 
regleras från Lomma 33:11 till Lomma 33:25 

Total minskning av area ca 34 m². 
 
Fastigheten Lomma 33:11 (Lomma kommun) 
Minskning av allmän platsmark i området för användningen 
TORG om: 6 m², föreslås övergå till kvartersmark BC och kan 
regleras över till i Lomma 33:21 
Total minskning 6 m². 
 
Utökning av allmän platsmark i området för användningen 
GATA om:  
63 m² (norra delen av 33:25) –29 m² (nordöstra hörnet utanför 
23:25) = 34 m² från fastigheten Lomma 33:25 
3 m² från fastigheten Lomma 33:21 (hörnavskärning Vegagatan 
– Strandvägen) 
Total ökning cirka 37 m². 
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Skiss över fastighetskonsekvenser: 

Röda ytor övergår till allmän platsmark, gröna ytor övergår till 
kvartersmark. 

Ansökan om fastighetsbildning m m 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos 
Lantmäterimyndigheten i Malmö ansöka om erforderlig 
fastighetsbildning. 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
 
 
Lovisa Liljenberg  John Wadbro 
tf planeringschef  planarkitekt 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
          2016‐06‐01 

KS/KF 2014:304.214 
  

 
 
 
 

Detaljplan för Lomma 33:21 & Lomma 33:25 m fl i Lomma, 
Lomma kommun 
(fastigheter vid Vegagatan ‐ Strandvägen) 
 
Rubricerad detaljplan har i enlighet med 5 kap 11§ (PBL 2010:900) varit föremål för samråd 
under perioden 25 maj – 25 juni 2015. 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: 

E.ON Elnät 

E.ON Gas 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 
 

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. 
 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med planen är att möjliggöra ny bebyggelse för verksamheter och bostäder i Lommas 
centrala delar. 
 
Risk för översvämning 
Enligt översvämningsanalys och översvämningsmodellering är planområdet beläget inom 
lågpunkt i Lomma centrum. Lägsta höjd på färdigt golvhöjd sätts till +3,0 m.ö.h. 
Länsstyrelsen bedömer inte att påverkan av denna detaljplan blir så stor att konsekvenser för 
omkringliggande bebyggelse måste utredas. Däremot hade det varit lämpligt att 
planhandlingarna hade behandlat möjliga åtgärder för att förhindra skador med avseende på 
klimatförändringar och extrem nederbörd. Exempelvis pågår en intilliggande 
detaljplaneändring som möjliggör parkeringsyta, något som skulle kunnat användas som 
tillfälligt vattenmagasin. 
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Länsstyrelsen har inga övriga synpunkter. 
 
Kommentar:  
Kommunens arbete med att säkra planområdet (och hela det instängda området i Lomma 
Centrum) pågår, insatserna är för tillfället inriktade på att höja vallen mot havet för att 
förhindra att havsvatten bryter in. 
 

Lantmäteriet  
Lantmäteriets yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet. 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig 
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 
I planområdets norra del överlappas detaljplan 1262-P07/134 för vilken genomförandetiden 
fortfarande löper. Den nya planen innebär en försämrad byggrätt för delägarna i s:78 då 
kvartersmark för bostad övergår till allmänplatsmark. Detta förhållande bör kommenteras. 
Detaljplan 134 kan även tas upp under avsnittet ”Tidigare ställningstagande” 
  
Kommentar: Kontakt har tagits med delägarna i s:78, för att diskutera övertagande av 
marken. Då gällande plan anger ”Allmän gångväg i öst-västlig riktning, med huvudsaklig 
sträckning enligt illustrationskarta, skall finnas i kvarterets södra del. Denna  
passage får vara högst 3 meter bred.” är det ej möjligt, alternativt komplicerat och kostsamt 
för de delägande fastigheterna att utnyttja byggrätten i markplan. Detaljplan 134 (i 
kommunens numrering 07/02) införs under ”Tidigare ställningstagande”. 
 

Tekniska nämnden  
Tekniska nämnden skriver: 
En ny proposition med riktvärden för trafikbuller har kommit 2015, det bör hänvisas till 
denna. 
Tekniska avdelningen förutsätter att sikttrianglarna är tillräckliga även för cykelbanorna. Det 
bör kontrolleras att förgårdsmarken på västra sidan av Lomma 33:25 är tillräcklig. 
 
Kommentar: Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader trädde i kraft 2015-06-01 
enligt länsstyrelsen ska planer inledda innan 2015-06-01 hanteras enligt tidigare gällande 
bestämmelser/riktvärden. Dock råder oklarhet om huruvida det finns någon gällande rättslig 
styrning i form av förordning, föreskrift eller allmänt råd m.m. för ärenden enligt PBL som 
startats efter den 2 maj 2011 men före den 2 januari 2015. Denna plan inleddes 2014-09-17, 
dock har bullerfrågan belysts och behandlats utifrån den nya lagstiftningen. 
Bullerberäkning har utförts och resultatet av denna införs i planbeskrivningen. Även 
placeringsbestämmelser/utformningsbestämmelser införs för att bostadslägenheter som 
uppförs inom planområdet ska bli lämpliga ur bullersynpunkt. 
Sikttrianglarna för cykelbanorna är tillräckliga för det stadsnära läget som planområdet 
utgör, området inom vilket GC vägen kan placeras är cirka 6,5meter brett. Vegagatan utgör 
för den nord-sydliga cykelvägen (belägen väster om Lomma 33:25) övergången mellan gång 
och cykelvägen och en mer urban miljö främst på de gåendes villkor. 
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Miljö- och byggnadsnämnden  
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet. 
Byggenhetens bedömning och förslag till yttrande 
Byggenheten ser med tillfredsställelse att planen kommer till stånd. Den innebär att de södra 
delarna av Lomma Centrum kan bebyggas och gestaltas i samklang med resten och bilda en 
attraktiv helhet. 
 
Några synpunkter 
1. Avsnittet om markföroreningar i beskrivningen och plankartan bör ses över. Av texten kan 

man tro att ändring av markanvändningen är lovpliktig. Så är oftast inte fallet, utan det 
kan vara en lovpliktig byggåtgärd som medför att marken används på annat sätt. 
Anläggning av parkering är enligt Plan- och byggförordningen lovpliktig, men det tillåter 
inte planförslaget. Kanske ska texten skrivas: ”Lov för en åtgärd som innebär att markens 
användning ändras” – begreppet väsentligen ändras används i lagen enbart om byggnader. 

2. Under rubriken Förutsättningar, kultur, citeras ett textavsnitt i den gällande detaljplanen 
som detta planförslag ska ersätta. Eftersom citatet står under rubriken kultur förutsätts att 
det är kulturmiljö som avses och att hänsyn till områdets kulturvärden ska visas. I det 
aktuella förslaget nämns inget om sådana hänsyn. Eftersom planområdet gränsar till äldre 
bebyggelse i öster och söder vore det lämpligt att framlagt förslag innehöll avsnitt om hur 
den framtida bebyggelsen bör anpassas till omgivningen. 

3. Under rubriken Planförslag, Grönstruktur och offentliga rum, står att det ska göras en 
inventering och analys angående ekosystemtjänster och biologiska mångfalden, och de 
värden som riskerar att gå förlorade vid en exploatering ska ersättas. Kanske det för 
tydlighetens skull ska stå vem som ska bekosta denna analys? Frågan besvaras delvis 
senare i texten under avsnittet konsekvenser. Kostnaden ska belasta ”projektet”. Vilket 
projekt avses? 

4. Avsnittet under Konsekvenser, Hälsa och säkerhet, bör omarbetas. Om man kan höra 
förändringen i bullernivåer är inte relevant. Bullernivåer inomhus för den nytillkommande 
bebyggelse säkerställs i det tekniska samrådet som följer på beviljat bygglov. Att plank 
ska tillåtas i gräns mot väster innebär att Lomma kommuns policy angående murar och 
plank frångås. Detta bör tydliggöras och kommenteras i planbeskrivningen. Byggenheten 
ifrågasätter också om plank är lämpliga inslag i miljön längs gång- och cykelstråket mot 
Centrumtorget 

5. För att man lättare ska förstå texten under Riksintressen bör innebörden av intresset 
klargöras så att man förstår varför planförslaget inte påverkar det. 

6. Genomförandebeskrivningens avsnitt om Fastighetsrättsliga åtgärder bör förtydligas. 
7. Plankartans bestämmelser bör ses över på ett par punkter: 

a. Lägsta färdigt golvhöjd anges till +3,0 m. Om avsikten är att källare inte är tillåten 
bör detta skrivas ut med särskild bestämmelse. 

b. Takkupor och frontespiser inverkar enligt mätreglerna alltid på byggnadshöjden. 
Avsikten med bestämmelsen torde vara att det är tillåtet att uppföra sådana upp 
över högsta tillåtna byggnadshöjd. 

8. Till detaljplanerna norr om detta planområde finns fogat ett kvalitetsprogram som 
behandlar gestaltningen av det offentliga rummet och reglerar bl.a. skyltningen. 
Programmet är tänkt att säkerställa vissa gemensamma gestaltningsidéer och att kvarteren 
i denna del av Lomma får gemensamma drag. Kanske borde även denna detaljplan ansluta 
programmet, eller åtminstone kommentera det. 
 



 

 

4

4(6)

Miljöenhetens bedömning och förslag till yttrande 
På fastigheterna Lomma 33:21 och Lomma 33:25 har det tidigare legat en bensinstation. Då 
det inom planområdet planeras för bostäder ska Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning (KM), alternativt platsspecifika riktvärden, användas. 
 
 
SPIMFAB har gjort markundersökningar på Lomma 33:25. I samband med undersökningarna 
påträffades föroreningar över det åtgärdsmål som användes för tillfället, mindre känslig 
markanvändning (MKM). Cisternerna i marken togs bort och i samband med det schaktades 
förorenade massor i cisternernas närhet bort. I schaktväggar och schaktbotten där cisternerna 
låg var provresultaten under riktvärdet för KM efter schaktning. Schaktning skedde dock inte 
vid den punkt där förorening i form av PAH-H påträffades över KM i samband med de första 
markundersökningarna. Vidare togs endast tre prover vid de första markundersökningarna på 
fastigheten. Proverna är inte tagna utifrån förutsättningen att det ska vara bostäder på 
området. 
 
På fastigheten Lomma 33:21 har prover tagits på icke överbyggda ytor. Provresultaten visade 
inga föroreningar. Det är dock inte klarlagt vad som finns under byggnaderna och det är 
således inte möjligt att i dagsläget med säkerhet kunna säga om en sanering kommer behövas 
och en eventuell kostnad för saneringen. 
 
Gällande bullerriktvärden ska ej överskridas. I planförslaget bedöms trafiken på Vegagatan 
öka med anledning av de tillkommande bostäderna. Trafiktillskottet innebär ingen hörbar 
påverkan på ljudnivåerna enligt planförslaget. Nytillkommande bebyggelse klarar gällande 
riktvärden inomhus, tyst uteplats möjliggörs genom att plank tillåts i planområdet västra kant. 
 
Miljöenheten har mottagit bullerklagomål vid transporter från grannar på närliggande 
verksamheter. Kombinationen av verksamheter och bostäder kan ofta leda till störningar och 
det är viktigt att detta beaktas i planförslaget så att tung trafik kan vända om det behövs samt 
att angöring för leverans till framtida verksamheter kan ske på lämplig plats i förhållande till 
bostäderna. 
 
 
 
Kommentar:  
Kommentarer till byggenhetens synpunkter. 
1. Lydelsen i lagstiftningen PBL 4 kap § 14 har ändrats i och med SFS 2011:335, den nya 

lydelsen av berörd del av 4 kap § 14 överensstämmer med planhandlingarna. 
2. I gällande plan talas om helhetsmiljön utmed Strandvägen och det som i planhandlingarna 

betecknas ”miljö” omnämns numera oftast kulturmiljö, då texten utgör ett citat ansåg 
planförfattaren det klargjort genom rubriken att citatet numera är att hänföra till 
kulturmiljö. I gällande plan finns för skrafferade områden (dessa är enbart angränsande 
till planförslagets område) omfattande råd och riktlinjer, som i huvudsak har till syfte att 
återskapa det utförande som byggnaden uppfördes med och bevara tomternas och gatans 
karaktär. Planförslaget har anpassats till omgivningen genom de planbestämmelser som 
införts, förtydligande kring detta förs in i plan och genomförandebeskrivningen. 

3. Texten utgår, då naturvärden saknas inom området. 
4. Den trafikalstring som den föreslagna förändring av användning som planen medger 

resulterar i en marginell ökning av bullernivån för omkringliggande bebyggelse. För att 
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markanvändningen för bostadsändamål ska vara lämplig måste det vara tillåtet att 
genomföra skyddsåtgärder mot omgivningsbuller. 

5. Riksintresset kustzonen har ingen specifik värdebeskrivning såsom finns för många andra 
riksintresseområden. Riksintresset utgör enligt Miljöbalken 4kap 1§ ” inte hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller” vidare står att 
läsa i författningskommentarerna till miljöbalken (Prop. 1997/98:45 del 2 sid 38) 
”Enligt första stycket får inom de kustområden och skärgårdar som anges där 
fritidsbebyggelse endast tillåtas i form av kompletteringar av befintlig bebyggelse. Med 
kompletteringar avses sådana tillskott till en befintlig bebyggelsegrupp, som innebär att 
det av fritidsbebyggelse ianspråktagna området inte ökar nämnvärt i omfattning. Vidare 
avses tillskott som innebär en naturlig avrundning av ett befintligt bebyggelseområde. 
Även fritidsbebyggelse genom förtätning inom befintliga bebyggelseområden torde 
normalt kunna ske.” Då planförslaget gäller fastigheter inom befintlig tätort, som 
dessutom inte avses användas för fritidshusändamål, har ingen vidare beskrivning av 
riksintresset utförts. För intresserade finns mer att läsa beträffande riksintresset 
kustzonen i skriften Skånes kustområden – ett nationallandskap ISSN 1402-3393 där 
Länsstyrelsen och Region Skåne gör tolkningar av kustzonens värden i olika områden 
längs hela Skånes kust. 

6. Förtydligande i genomförandebeskrivningens del fastighetsrättsliga åtgärder sker. 
7.  

a. Bestämmelse om naturligt översvämmande vatten till +3,0 meter införs. 
b. Planbestämmelsen förtydligas för att möjliggöra att takkupor och frontespiser når 

över byggnadshöjden. 
 

8. Då kraven på tydlighet kring detaljplanens bestämmelser har stärkts i och med PBL 
2010:90 har relevanta planbestämmelser som tidigare fanns som rekommendationer för 
kvartersmark i kvalitetsprogrammet lyfts in på plankartan. Beträffande allmän platsmark 
kan i planen långt gående regleringar leda till svårigheter att anpassa markytorna efter 
framtida behov. Då man genom omdaningen av Lomma centrum redan satt en ny 
”standard” för den allmänna platsmarken behöver denna ej heller beskriva så ingående 
utan kan numera anses utgöra ortens sed 

 
Kommentarer till miljöenhetens synpunkter. 
Beträffande föroreningar/risk för föroreningar på Lomma 33:25, bestämmelsen om krav på 
att markens lämplighet säkerställs innan lov införs generellt inom planområdet. 
 
Bullerberäkning har utförts och relevanta delar införlivats i planbeskrivningen. 
 
Svårigheter finns i att kombinera verksamheter och bostäder, med dämpande fasader mot 
gata/inlastning och tillgång till tyst sida så kan störningen minska. Inlastning till 
verksamheter ska i möjligaste mån ske från Vegagatan, vilket också är den gata där 
bullerstörningen från trafiken är som högst. 
 
 

Kraftringen Nät AB  
Har inget att erinra men önskar påtala att om behov av ledningsflytt skulle uppkomma faller 
kostnaden på exploatören. 
 
Kommentar: Förtydligande kring detta införs i genomförandebeskrivningen. 
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SAMMANFATTNING 
Efter samrådet genomförs ändringar i planhandlingarna med anledning av inkomna 
synpunkter och vidare bearbetning, dessa utgörs i huvudsak av: 

Plankarta  
 Lov till åtgärd som innebär en väsentlig ändring blir generell (gäller hela 

planområdet) 
 Begränsning av maximal bruttoarea BTA införs 
 Förbudet mot inglasning av balkonger tas bort 
 Bestämmelse som medger att kupor och frontespiser når högre än angiven 

byggnadshöjd förtydligas. 
 Bullerskyddsåtgärder införs (placeringsbestämmelser m.m.) 
 Garage / uthus medges längs planområdets södra gräns 
 Planområdet utökas med ca 20 m² i planområdets norra del. 

Plan- och genomförandebeskrivning 
 Förorenad mark undersökning ”Spimfab, Sweco undersökning och efterbehandling” 

omnämns under ”utredningar och underlag”. Texten angående föroreningar 
kompletteras i hela dokumentet. 

 Bullerutredning Sweco jämte komplettering, införs under utredningar och underlag, 
till följd av detta ändras och kompletteras berörda delar under förutsättningar, 
planförslag, konsekvenser. 

 Planförslag Trafik förtydligas beträffande trafikmatning. 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
 
 
Anders Nyquist  John Wadbro  
Planeringschef  Planarkitekt 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

          2017‐09‐06 
KS/KF 2014:304.214 

  
 
 
 
 
Detaljplan för 33:21 & Lomma 33:25 m fl i Lomma, Lomma 
kommun 
(fastigheter vid Vegagatan ‐ Strandvägen)  
 
Rubricerad detaljplan har i enlighet med 5 kap 18§ (PBL 2010:900) varit föremål för 
granskning under perioden 5 september – 3 oktober 2016. Underrättelse om detta har skickats 
till Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt myndigheter, organisationer och sakägare. Planförslaget 
har kungjorts i dagstidning och på kommunens anslagstavla. 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: 
Tekniska nämnden  
E.ON Gas Sverige AB  
 

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. 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med planen är att möjliggöra ny bebyggelse för verksamheter och bostäder i Lommas 
centrala delar. Efter samrådet har ett flertal ändringar på såväl plankarta som i 
planbeskrivning gjorts. Se vidare under respektive punkt nedan. 
 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Det framgår av planbeskrivningen att kommunen avser att pröva planen i enlighet med 
riktvärden för trafikbuller enligt regeringens proposition 1996/96:53. Sedan samrådet har 
bullerberäkningar utförts och bestämmelser införts på plankartan. Bullerberäkningen är inte 
bilagd och det är av planhandlingarnas sammanfattning svårt att bilda sig en uppfattning av 
bullersituationen inom planområdet, då kartor eller förtydligande bilder saknas. Av 
planhandlingarna framgår dock att bullernivåerna kommer att överskriva riktvärdena, både 
vad gäller ekvivalentnivåer och maxnivåer inom delar av planområdet. 
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På plankartan har nya bestämmelser införts sedan samrådet. Dessa anger bland annat att 
bostadslägenheter där 55dBA vid fasad överskrids ska antingen utformas som mindre 
lägenheter, alternativt ska hälften av bostadsrummen placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. 
Vidare anger bestämmelsen att bostäder ska ha tillgång till uteplats där ljudnivån ej överstiger 
70dBA. Det har även införts en möjlighet att skydda uteplats från buller. 
 
Det framgår av plankartans bestämmelser som att kommunen tagit stöd i förordningen 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader och inte riktvärdena enligt proposition 
1996/97:53. Enligt boverket kan kommunerna ha viss vägledning av de riktvärden som anges 
i förordningen vid prövning av ärenden som påbörjats före 2 januari 2015. En samlad 
bedömning bör då göras utifrån den kunskap som är tillgänglig vid prövningen i det enskilda 
ärendet. Länsstyrelsen vill därför påpeka att om kommunen har för avsikt att använda 
förordningen som vägledande i det aktuella ärendet ska det framgå i planhandlingarna hur 
man resonerat i frågan.  
 
Det framstår av planhandlingarna som om bullerplank i vissa lägen är nödvändiga för att 
säkerställa en acceptabel ljudnivå. Slutsatser och resonemang om detta bör tydligare framgå 
av planhandlingarna. Uppförandet av bullerplank har inte säkerställts med tvingande 
planbestämmelser eller villkor, vilket måste åtgärdas om bullerplank är en förutsättning för att 
få till bullerskyddade uteplatser. 
 
Mot bakgrund av ovanstående brister gällande säkerställande av ev. nödvändiga 
skyddåtgärder (bullerplank) och otydligheter i handlingarna gällande användandet av 
förordningen kan Länsstyrelsen komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap 10–11§§ PBL 
vid det fall att planen antas utan revidering. 
 
Plantekniska synpunkter 
Markföroreningar 
Det framgår av handlingarna att förekomsten av eventuella markföroreningar inte är 
fullständigt utredd inom planområdet. Trots detta har kommunen infört en bestämmelse i 
detaljplanen om att lov ej får ger inom planområdet förrän markens lämplighet har säkerställts 
genom att eventuell markförorening har avhjälpts. Enligt PBL 4 kap 32§ får detaljplanen får 
inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. 
 
Boverket skriver på PBL – kunskapsbanken: När det gäller markföroreningar behöver det 
göras analyser om markföroreningarnas omfattning och innehåll revan vid planläggningen. 
Detta för att det ska gå att bedöma om tomten efter ett avhjälpande är lämplig att bebygga. 
Arten av risk som området ska skyddas emot, samt vilken typ av åtgärd som ska vidtas, måste 
utredas för att villkoret ska kunna införas som planbestämmelse. 
 
Bestämmelsen som införts är otydligt formulerad. Den bör istället formuleras som att bygglov 
för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får ges innan 
markens lämplighet har säkerställts genom att markföroreningar slutligt avhjälpts, eller 
liknande. Det är oklart var kommunen avser för åtgärder med den del av bestämmelsen som 
lyder ”en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten” 
 
Risk för översvämning 
Sedan samrådet har plankartan kompletterats med en reglering som anger att ”byggnader som 
utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +3,0 m inte skadar 
byggnaden”. Länsstyrelsen ger rådet att se över planbestämmelsen då den kan vara svår att 
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tolka. Det är oklart vad” naturligt översvämmande vatten” innebär och vilken sorts åtgärd 
eller byggteknik som krävs. 
 
Länsstyrelsen ger kommunen rådet att förslaget tas på en andra granskning efter att förslaget 
har reviderats. 
 
 
Kommentar:  
Beträffande omgivningsbuller, bullerberäkningen biläggs till granskning II, plan och 
genomförandebeskrivningen förtydligas med följande ”Sedan detaljplanen påbörjades har 
Förordning om omgivningsbuller vid Bostadsbyggnader (2015:216) införts, Regeringen har 
även beslutat om höjning av riktvärdena i denna förordning, de nya riktvärdena gäller från 
den 1/7 2017. Kommunen anser att de riktvärden som anges i förordningen borde gå att 
applicera på föreliggande detaljplan, vid prövningen av markens lämplighet.”  
 
Då bullernivån vid fasad ej överstiger Leq 60dBA, tas regleringen kring storlek på lägenheter 
och tyst sida bort. Beträffande uteplatser beror behovet av bullerskydd på byggnadens 
utformning och uteplatsens placering. En tvingande reglering anses ej nödvändig då planen 
möjliggör ett uppförande av bullerskärm för att skydda uteplats om denna förläggs i utsatt 
läge.  
 
Beträffande markföroreningar ändras lydelsen av planbestämmelsen i stort enligt 
Länsstyrelsens rekommendation: Kommunen anser att det med tanke på tidigare verksamhet 
och utförda provtagningar visats marken kan bli lämplig för i planen angiven användning. 
 
Risk för översvämning, Kommunen har använt sig av den av Boverket rekommenderade 
bestämmelsen, se sid 136 i ”Planbestämmelser för detaljplan 3 november 2012 - 1 januari 
2015” kommunen ser dock, såsom länsstyrelsen också påpekar, svårigheter med 
bestämmelsen och vad som avses med ”naturligt översvämmande vatten” varför 
bestämmelsen omformuleras till: ”Byggnad ska utformas och utföras så att en vattennivå på 
upp till +3,0 m inte skadar byggnaden” 
 

Lantmäteriet  
Lantmäteriets yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet. 
Genomförandebeskrivning 
Delen Lomma s:78 som tas i anspråk för allmän plats GÅNG belastas av en 
gemensamhetsanläggning (Lomma ga:46). Då planen genomförs måste 
gemensamhetsanläggningen omprövas så att den inte omfattas allmän platsmark. Detta 
förhållande bör lyftas under Fastighetsrättsliga frågor. Vem ska ansöka om och bekosta denna 
förrättning. Det bör även klargöras vem som ska bekosta övriga fastighetsbildningsåtgärder. 
 
   
Kommentar: Området som omfattas Lomma s:78 utgår ut detaljplanen. Kommunen anser att 
fördelning av kostnaden för fastighetsbildningsåtgärder bör ske enligt gällande praxis varför 
ingen redovisning av kostnadsfördelningen sker i detaljplanen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden  
Byggenhetens yttrande (sammanfattat): 
Byggenheten ser med tillfredsställelse att planen kommer till stånd. Den innebär att de södra 
delarna av det nya Lomma Centrum kan bebyggas och gestaltas i samklang med resten av 
centrum och bilda en attraktiv helhet. 
Påtalar att om plank generellt tillåts innebär det att Lomma kommuns policy angående murar 
och plank kan komma att frångås. Anser att en lämpligare bestämmelse vore att plank vid 
uteplats får finnas med inte närmare fastighetsgräns mot allmänna rum än 2 m. 
Påtalar att det på plankartan står angivet att byggnadshöjd och totalhöjd ska räknas från +3 
meter, anser att det av flera skäl är olämpligt och att planen i stället borde möjliggöra en 
byggnadshöjd som medför att man klarar färdigt golv på nåvån +3m. 
 
Miljöenhetens yttrande (i sin helhet) 
På fastigheterna Lomma 33:21 och Lomma 33:25 har det tidigare legat en bensinstation. Då 
det inom planområdet planeras för bostäder ska Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning (KM), alternativt platsspecifika riktvärden, användas. 
 
SPIMFAB har gjort markundersökningar på Lomma 33:25. I samband med undersökningarna 
påträffades föroreningar över det åtgärdsmål som användes för tillfället, mindre känslig 
markanvändning (MKM). Cisternerna i marken togs bort och i samband med det schaktades 
förorenade massor i cisternernas närhet bort. I schaktväggar och schaktbotten där cisternerna 
låg var provresultaten under riktvärdet för KM efter schaktning. Schaktning skedde dock inte 
vid den punkt där förorening i form av PAH-H påträffades över KM i samband med de första 
markundersökningarna. Vidare togs endast tre prover vid de första markundersökningarna på 
fastigheten. Proverna är inte tagna utifrån förutsättningen att det ska vara bostäder på området. 
 
På fastigheten Lomma 33:21 har prover tagits på icke överbyggda ytor. Provresultaten visade 
inga föroreningar. Det är dock inte klarlagt vad som finns under byggnaderna och det är 
således inte möjligt att i dagsläget med säkerhet kunna säga om en sanering kommer behövas 
och en eventuell kostnad för saneringen. 
 
Gällande bullerriktvärden ska ej överskridas. I planförslaget bedöms trafiken på Vegagatan 
öka med anledning av de tillkommande bostäderna. Trafiktillskottet innebär ingen hörbar 
påverkan på ljudnivåerna enligt planförslaget. Nytillkommande bebyggelse klarar gällande 
riktvärden inomhus, tyst uteplats möjliggörs genom att plank tillåts i planområdet västra kant. 
 
Miljöenheten har mottagit bullerklagomål vid transporter från grannar på närliggande 
verksamheter. Kombinationen av verksamheter och bostäder kan ofta leda till störningar och 
det är viktigt att detta beaktas i planförslaget så att tung trafik kan vända om det behövs samt 
att angöring för leverans till framtida verksamheter kan ske på lämplig plats i förhållande till 
bostäderna. 
 
 
Kommentar: 
Kommentarer till byggenhetens synpunkter: 
Bestämmelsen beträffande plank har omformulerats så att höjden och även längden anges. 
Plank kan beroende på bebyggelsens utformning och uteplatsens placering vara nödvändiga 
för att uppnå en maximal bullernivå i enlighet med gällande riktlinjer, varför en placering 
även i gräns medges. 
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Bestämmelserna beträffande byggnadshöjd och totalhöjd anges numera i höjd över havet. 
Anledningen till detta är att åtgärder för att förhindra och eller minska effekterna av 
översvämning kan bli aktuella framöver. Dessa kan medföra att höjdläget på allmän 
platsmark ändras, genom att byggnadshöjd och totalhöjd sätts som höjd över havet blir den 
höjd som byggnaden får uppföras till konstant oberoende av marknivån. 
 
Kommentarer till miljöenhetens synpunkter: 
Beträffande föroreningar/risk för föroreningar, bestämmelse som innebär att markens 
lämplighet säkerställs innan lov gäller generellt inom planområdet. 
 
Sedan detaljplanen påbörjades har Förordning om omgivningsbuller vid Bostadsbyggnader 
(2015:216) införts, Regeringen har även beslutat om höjning av riktvärdena i denna 
förordning, de nya riktvärdena gäller från den 1/7 2017. Kommunen anser att de riktvärden 
som anges i förordningen borde gå att applicera på föreliggande detaljplan, vid prövningen 
av markens lämplighet, varför vissa krav på utformning placering av lägenheter utgår inför 
granskning II. Bullerskydd vid uteplats tillåts. 
 
Inlastning till verksamheter ska i möjligaste mån ske från Vegagatan, vilket också är den gata 
från vilken bullerstörningen från trafiken är som högst, då fastigheterna är relativt små kan 
inlastning behöva ske från fordon på Vegagatan, möjlighet till genomfart finns varför 
vändnings möjlighet ej krävs. 
 

Tensorfastigheter genom Håkan Löfgren Abskissa arkitekter AB, Strandvägen 102 
(Lomma 33:26) 
Menar att kommunen i en bisats höjer grundläggningen av byggnaden till +3,0meter.  Påtalar 
att befintlig höjd på gatan torde vara +2,2 meter och att befintlig höjd på marken angiven i 
planen till 2,6 meter möjligen kan gälla de norra delarna av detaljplanen. De angivna höjderna 
ger då en byggnadshöjd på +10,5 meter och en totalhöjd på +15 meter, menar att detta ska 
jämföras med den idag gällande höjden på +6,2 meter. I gällande plan saknas dessutom 
byggrätt utmed gata och tomtgräns i söder. Planen ger möjlighet att uppföra en 
förrådsbyggnad till byggnadshöjden +6,5 meter och en högsta byggnadshöjd på +8, 0meter. 
Anser att detta ska jämföras med ett inlämnat bygglovsärende för Lomma 33:26. 
 
Föreslår att man bibehåller de i detaljplan 146 angivna bygghöjderna samt gör ändringen från 
H till BC. Att man även beaktar befintliga + höjder och inte gör en generell höjning av 
marknivån till +3,0meter eller högre. 
 
Förutsätter även att de hålls fortlöpande informerade om markföroreningar samt att 
erforderliga åtgärder vidtas om där återfinns något som berör 33:26 
 
Kommentar: Marknivån har i omdaningen av Lomma centrum höjts för att anpassas till en 
färdigt golvhöjd om 2,6 meter, den för den tiden gällande rekommendationen för att undvika 
problem med havsnivåhöjning. I planen föreslagna höjder följer av planens syfte ” Syftet med 
planen är att möjliggöra en revitalisering inom Lommas mest centrala delar i form av ny 
bebyggelse för verksamheter och bostäder” och möjliggör en tätare och högre bebyggelse än 
tidigare plan, som var anpassad till bensinstationsverksamhet.  Redovisningen av höjder i 
plankartan ändras till +höjder. Möjligheten att i södra delen av 33:25 uppföra 
förrådsbyggnad ändras till möjlighet att uppföra maximalt 50m² med byggnadshöjden 
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+6,5meter och högsta totalhöjd +8,0meter. Beträffande markföroreningar kommer 
tillsynsmyndigheten (miljökontoret) vid behov att kontakta fastighetsägare. 

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

Plankarta  
Den norra plangränsen flyttas söderut, förläggs i Lomma 33:21 norra fastighetsgräns.  
 
Redovisning av byggnadshöjd och totalhöjd ändras till + höjder.  
 
Tidigare område för komplementbyggnad i södra delen av Lomma 33:25 ändras till att ges en 
given byggrätt utan begränsning till komplementbyggnad.  
 
Förändringar kring bestämmelser kring bullerskydd till följd av nya riktvärden för 
trafikbuller. 
 
Formuleringen kring byggnaders översvämningstålighet justeras. 
 
Formuleringen kring markföroreningar justeras. 
 
 

Plan- och genomförandebeskrivning 
I huvudsak ändringar till följd av de förändringar som genomförts på plankartan, 
förtydligande beträffande resonemang kring buller. 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
 
Lovisa Liljenberg  John Wadbro 
biträdande planeringschef  planarkitekt 
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Samrådsredogörelse gällande internremiss av 
förslag på Naturmiljöprogram för Lomma 
kommun 2018-2025 
2018-05-05, Lomma kommun 

Förslag på Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-2025 har skickats på internremiss till 

nämnderna i Lomma kommun mellan 2017-11-09 och 2017-12-31. Nedan redogörs och bemöts 

inkomna yttranden.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Förvaltningen har inget att erinra avseende gällande mål, åtgärder eller figurer. 

De kostnadsbedömningar som görs i sammanställningen bör därför endast betraktas som 

uppskattningar, mot bakgrund av tidigare utredningsinsatser inom området. 

Åtgärd 10.2.1.1 Åtgärder som genomförs i kustzonen ska alltid remitteras till ekologisk kompetens. 

Ansvarig nämnd: Alla 

Yttrande: Förvaltningens bedömning: Sådana projekt som genomförs i kustzonen sker inte 

kontinuerligt och är därför svåra att bedöma kostnaden för. Kostnad uppkommer endast vid de 

tillfällen då projekt planeras som innebär aktivitet i kustzonen. Sådana projekt bedöms inte ske inom 

barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. 

Svar: Det tillkommer ingen kostnad för BUN att remittera till ekologisk kompetens då kompetensen 

finns på planeringsavdelningen. Bedömningen från miljöstrategernas sida är att en sådan remittering 

minskar arbetsbelastningen och ökar samordningsvinsterna internt och åtgärden ska ses som ett 

arbetssätt. 

Åtgärd 12.2.1.1 Utred strukturer och platser som är viktiga att bevara för barnens upplevelsevärden i 

skogen. Ansvarig nämnd: KS (huvudansvar) och BUN. 

Yttrande: Förvaltningens bedömning: Inom förskolan sker utevistelse i hög omfattning. Denna 

utevistelse sker huvudsak i den lokala naturmiljön. I det dagliga arbetet sker utredning av strukturer 

och platser som är viktiga att bevara för barnens upplevelsevärden. Sådana utredningar sker inom 

ramen för den verksamhetsplanering som görs inom förskolan. Motsvaranden utredningar sker för 

att bevara elevernas upplevelsevärden inom grundskolan. Övergripande utredningar strukturer och 

platser bedöms ske genom medverkan i arbetsgrupper. Medverkande: verksamhetschef förskolan, 

verksamhetschef grundskolan. Bedömd tid: 4 timmar/verksamhet/år. Totalt ger detta 8 timmar/år. 

Kostnadsbedömning 4,4 tkr/år. Kostnadsbedömningen ovan är endast en försiktig uppskattning, mot 

bakgrund av tidigare utredningsinsatser. 

Svar: Kostnader anges av KS då de är huvudansvarig nämnd. Vid angivandet av kostnader av KS har 

ovanstående yttrande tagits i beaktande.  

Åtgärd 15.1.1.1 På skolors och förskolors gårdar samt i deras närmiljö ska tillgången på naturmiljöer 

öka. Indikator: Antal projekt med ökning av naturlik grönstruktur vid förskolor och skolor. Ansvarig 

nämnd: KS (huvudansvar), TN och BUN. 



Yttrande: Förvaltningens bedömning: Planering av gårdar vid kommunens för- och grundskolor sker i 

projektform, där pedagog, skolledare och intendent samverkar med representanter för 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Sådan projektering sker i huvudsak i samband med att en förskola 

eller skola byggs alternativt byggs till eller om. Anpassning av befintlig gård har även gjorts vid några 

tillfällen. För att bedöma kostanden bör tidsåtgång, antalet medverkande personer och aktuella 

personalkostnader uppskattas. Denna kostnad år svår att bedöma då projekten kan variera i 

omfattning. Medverkande i projektgrupp: Pedagoger, skolledare och intendent. Bedömd tid: 8 

timmar/representant/år. Totalt ger detta 24 timmar/år. Kostnadsbedömning 10,2 Tkr/år. 

Kostnadsbedömningen ovan är endast en försiktig uppskattning, mot bakgrund av tidigare 

utredningsinsatser. 

Svar: Kostnader anges av KS då de är huvudansvarig nämnd. Vid angivandet av kostnader av KS har 

ovanstående yttrande tagits i beaktande. Kostnaden faller främst inom projektens 

kompensationskostnader och ska ingå i projekteringen. 

Åtgärd 15.1.1.3 Naturnätverk i skolor och förskolor ska stimuleras. Ansvarig nämnd: BUN 

(huvudansvar) och KS. 

Yttrande: Förvaltningens bedömning: Planering av arbete som stimulerar naturnätverk i kommunens 

för- och grundskolor sker som en del i verksamheternas arbete med verksamhetsplanering. När 

sådan verksamhetsplanering sker är utgångspunkten barn och elevers lärande. Naturnätverk 

stimuleras därför när de bedöms stärka barn och elevers lärande. För- och grundskolorna bedriver 

naturpedagogisk undervisning som är kopplad till den lokala naturen och naturvården. I detta arbete 

fungerar de naturbaser som etablerats som ett stöd. 

Svar: Svaret tolkas som att åtgärden ryms inom ordinarie verksamhetsbudget. Idag stimuleras 

ovanstående nätverk med 30 tkr per år från KS. 

Åtgärd 15.2.3.1 Utred möjligheten att skapa aktivitetsstråk för barn. Stråket bör innehålla stationer 

med äventyrliga och lekfulla upplevelser med koppling till naturen. Ansvarig nämnd: KS 

(huvudansvar), KFN och BUN. 

Yttrande: Förvaltningens bedömning: När det gäller kostnadsbedömning av utredning avseende 

möjligheten att skapa aktivitetsstråk för barn i enlighet med målet ser förvaltningen att ett sådant 

arbete sker i en arbetsgrupp där UKF — förvaltningen är representerad av verksamhetschef för 

förskola eller grundskola. Kostnadsbedömning bygger på bedömningen att aktuell utredning kan 

omfatta tre möten om vardera fyra timmar. Medverkande: verksamhetschef förskolan och 

verksamhetschef grundskolan. Bedömd tid: Aktuell utredning kan omfatta tre möten om vardera fyra 

timmar/ verksamhetschef och år. Totalt ger detta 24 timmar/år. Kostnadsbedömning 13,2 Tkr/år. 

Kostnadsbedömningen ovan år endast en försiktig uppskattning, mot bakgrund av tidigare 

utredningsinsatser. 

Svar: Kostnader anges av KS då de är huvudansvarig nämnd. Vid angivandet av kostnader av KS har 

ovanstående yttrande tagits i beaktande. Bedömningen från miljöstrategerna är att detta kan 

rymmas inom ordinarie budget hos BUN om utredningen inte sker på ett år utan kan ske i den takt 

som ryms inom verksamheten. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Åtgärd 10.2.1.1 Åtgärder som genomförs i kustzonen ska alltid remitteras till ekologisk kompetens. 

Ansvarig nämnd: Alla 



Yttrande: Förvaltningens bedömning: Sådana projekt som genomförs i kustzonen sker inte 

kontinuerligt och är därför svåra att bedöma kostnaden för. Kostnad uppkommer endast vid de 

tillfällen då remiss avseende aktuellt projekt formuleras. Medverkande: Kultur- och fritidschef. 

Kostnadsbedömning: 1 000 kronor per tillfälle. 

Svar: Det tillkommer ingen kostnad för KFN att remittera till ekologisk kompetens då kompetensen 

finns på planeringsavdelningen. Bedömningen från miljöstrategernas sida är att en sådan remittering 

minskar arbetsbelastningen och ökar samordningsvinsterna internt och åtgärden ska ses som ett 

arbetssätt. 

Åtgärd 15.1.2.1 Skapa en naturbod med målgruppsanpassad information om kommunens/områdets 

djur, växter, geologi och kulturhistoria. Indikator: Färdig naturbod. Ansvarig nämnd: KS 

Yttrande: Förvaltningens bedömning: Åtgärd 1 - Nämnden gör en förstudie angående en 

naturpedagogisk mötesplats. Åtgärd 2 - Nämnden ser över möjligheterna att anlägga en 

naturpedagogisk mötesplats. Förvaltningen återkommer med kostnadsförslag. Ansvarig nämnd: KFN 

Svar: Då åtgärden i hög grad berör både KFN och KS har båda nämnder markerats som 

huvudansvariga. KFN anger i sitt yttrande att skapandet av en ny naturpedagogisk mötesplats (i 

underlagsmaterialet kallad naturbod) enbart ska utredas, detta med två delåtgärder. Dessa insatser 

bedöms ändå rymmas inom samma åtgärd och åtgärdsformuleringen ändras till: ”Möjligheten att 

skapa en naturpedagogisk mötesplats med målgruppsanpassad information om 

kommunens/områdets djur, växter, geologi och kulturhistoria ska utredas.”. Indikatorn ändras också 

till ”Färdig utredning”, kostnaden anges vara ”Inom projekt” och driftskostnaden tas bort. De 

föreslagna ändringarna och synpunkterna har diskuterats med Michael Tsiparis som ansåg dem 

lämpliga. 

Åtgärd 15.2.1.1 Lokala vandringsstråk i anslutning till Skåneleden ska etableras. Indikator: Antal och 

total sträcka vandringsleder i Lomma kommun. Ansvarig nämnd: KFN (huvudansvar) och KS 

Yttrande: Förvaltningens bedömning: Lokal vandringsled över Habo fure skulle vara möjlig att 

anlägga. Kostnadsbedömning: Kostnad för märkning och marknadsföring. Kostnad: 50 Tkr. 

Driftskostnad 10 Tkr. Genomförandeperiod: 2018. 

Svar: De uppskattade kostnaderna är väldigt höga (det är lika mycket som hela Skåneleden kostade), 

dessutom finns redan vandringsstråk etablerade i det föreslagna området. Den föreslagna 

genomförandeperioden är väldigt snäv och åtgärden bör inte begränsas till en specifik insats. Det 

bedöms att tillkommande kostnader angivna i yttrandet ändå kan anges i samband med åtgärden 

fr.o.m. 2019, men att åtgärden anses rymma flera insatser under hela programperioden d.v.s. t.o.m. 

2025. Åtgärdsformuleringen är inte ändrad och KFN står kvar som huvudansvarig nämnd. Då 

åtgärden avser utveckling i naturområden ska den ske i samråd med oss miljöstrateger (KS är 

delansvarig nämnd). Föreslagna ändringar och synpunkter har diskuterats med Michael Tsiparis som 

ansåg dem lämpliga. 

Åtgärd 15.2.1.2 Vandringsled och ridväg mellan Fjelie by och Fels mosse skapas. Indikator: Färdig 

vandringsled och ridväg. Ansvarig nämnd: KS (huvudansvar) och KFN. 

Yttrande: Förvaltningens bedömning: Nämnden anlägger inte några vandrings- och ridvägar men 

medverkar gärna till att sådana anläggs i kommunen. 

Svar: Kostnader anges av KS då de är huvudansvarig nämnd.  



Åtgärd 15.2.1.3 Vandringsled mellan Flädie tegelbruk och banvallen vid Leråkra skapas. Indikator: 

Färdig vandringsled. Ansvarig nämnd: KS (huvudansvar) och KFN. 

Yttrande: Förvaltningens bedömning: Nämnden anlägger inte några vandringleder men medverkar 

gärna till att sådana anläggs i kommunen. 

Svar: Kostnader anges av KS då de är huvudansvarig nämnd.  

Åtgärd 15.2.2.1 Minst tre meditationsplatser skapas i kommunens naturmiljöer. Indikator: Antal 

meditationsplatser. Ansvarig nämnd: KS (huvudansvar) och KFN. 

Yttrande: Förvaltningens bedömning: Nämnden anlägger inte några meditationsplatser men 

förvaltningen vill medverka till att naturmiljö förblir orörd så att naturliga meditationsplatser skapas. 

En naturlig meditationsplats är stenarna vid Tolvevägen.  

Svar: Kostnader anges av KS då de är huvudansvarig nämnd.  

Åtgärd ? Naturområden ska användas för att utveckla spontanidrott och hälsofrämjande aktiviteter. 

Ansvarig nämnd: KFN.  

Yttrande: Förvaltningens bedömning: KFN ska ta fram en strategi för att nyttja naturområden för att 

utveckla spontanidrott och hälsofrämjande aktiviteter. Efter strategin har tagits fram kommer 

nämnden med ett kostnadsförslag. 

Svar: Detta är ett förslag på ett nytt mål och en ny åtgärd. Då åtgärden avser utveckling i 

naturområden ska det ske i samråd med oss miljöstrateger. KS har därför lagts till som delansvarig 

nämnd. Vi anser att åtgärden passar under det Lokala målet 15.2 ”Nyttjandet av naturområden i 

Lomma kommun för rekreation, friluftsliv och välmående ska främjas” under Delmål 15.2.2 

”Nyttjande av naturen för lugn och ro och hälsofrämjande aktiviteter ska öka” (tidigare stod det 

”hälsofrämjande skäl” det har ändrats till ”hälsofrämjande aktiviteter”).  Följande åtgärd har där 

skapats: Åtgärd 15.2.2.3 ” En strategi för att nyttja naturområden för spontanidrott och 

hälsofrämjande aktiviteter ska tas fram.” Indikator: Färdig strategi. Ansvarig nämnd: KFN 

(huvudansvar) och KS. Strategin har angivits ingå i ordinarie verksamhetsbudget och 

genomförandeperiod har satts till och med 2019. 

Åtgärd 15.2.3.1 Utred möjligheten att skapa aktivitetsstråk för barn. Stråket bör innehålla stationer 

med äventyrliga och lekfulla upplevelser med koppling till naturen. Indikator: Färdig utredning. 

Ansvarig nämnd: KS (huvudansvar), KFN och BUN. 

Yttrande: Förvaltningens bedömning: Nämnden anlägger inte några aktivitetsstråk för barn men vill 

medverka till att ta fram sådana i samarbete med BUN. 

Svar: Kostnader anges av KS då de är huvudansvarig nämnd.  

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Åtgärd 10.1.1.3 Årliga insatser ska minska utbredningen av invasiva arter som hotar kustmiljöns 

flora. Ansvarig nämnd: KS (huvudansvar), MBN och TN 

Yttrande: Det ansvar som ligger på Miljö- och byggnadsnämnden bedöms innebära beslut om förbud, 

samråd och rådgivning inom till exempel strandskydds- och naturskyddsärenden inom kustzonen 

vilket ingår i den ordinarie verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden har därför inget att yttra sig 

över detta.  



Svar: Bedömningen är korrekt och kostnader anges av KS då de är huvudansvarig nämnd.  

Åtgärd 10.2.1.1 Åtgärder som genomförs i kustzonen ska alltid remitteras till ekologisk kompetens. 

Ansvarig nämnd: Alla 

Yttrande: För "Åtgärder som genomförs i kustzonen ska alltid remitteras till ekologisk kompetens" 

står "alla" nämnder som ansvariga. Detta bedömer Miljö- och byggnadsnämnden inte medföra någon 

extra kostnad för någon nämnd. Däremot anser Miljö- och byggnadsnämnden att någon nämnd står 

som huvudansvarig och föreslår Kommunstyrelsen. Trots att ingen kostnad föreligger och att 

åtgärden är något som bör ske tillsvidare (ingen specifik genomförandetid) så bör någon nämnd vara 

ansvarig för att rapportera det i STRATSYS.  

Svar:  

Det tillkommer ingen kostnad att remittera till ekologisk kompetens då kompetensen finns på 

planeringsavdelningen. Bedömningen från miljöstrategernas sida är att en sådan remittering minskar 

arbetsbelastningen och ökar samordningsvinsterna internt och åtgärden ska ses som ett arbetssätt. 

Att en nämnd står med som ansvarig innebär inte nödvändigtvis att något ska rapporteras i 

STRATSYS. 

Övriga yttranden 

Yttrande: Miljö- och byggnadsnämnden har följande reflektioner över kartmaterialet i del B — 

Naturen i Lomma: Generellt bör skraffering och tydlighet omarbetas. Exempelvis är kartan för strand- 

och landskapsbildskydd svårtydd likasom kartan om kompensationsområde. Färgskalor och 

skraffering gör det svårt att tyda dessa (tänk också på färgval med hänseende till färgblindhet och 

liknande). Kartorna som beskriver områdesskydd bör göras större för att vara tydligare, Exempelvis 

kartan över naturreservat är svår att tyda. Kartorna som beskriver den biologiska mångfalden 

behöver förklaras tydligare bland annat gällande hur bedömningen är gjord och vad kartorna 

innebär. 

Svar: Kartorna som visar naturreservat, strand- och landskapsbildskydd, kompensationsområden 

samt landbaserade ekologiska korridorer och övriga spridningsvägar har justerats i färger och 

skraffering för att göra dem tydligare. Kartorna som beskriver områdesskydd har dock inte gjorts 

större då syftet enbart är avsedda att ge en översikt, i det detaljerade fortsatta arbetet används GIS-

filer. Följande text finns i första stycket i kapitel Läsanvisning:  

”…I del B kan man även ta del av beskrivningar och geografisk avgränsning för 

naturvärden, skydd, naturområden och övriga grönstrukturer. Den geografiska 

kartläggningen i naturmiljöprogrammet är utvecklad i geografiska informationssystem 

(GIS) och det är de digitala GIS-filerna som ska användas som underlag vid kommunens 

fysiska planering.” 

I figurtexten till kartorna som illustrerar naturens värden (biologisk mångfald och ekosystemtjänster) 

har följande text lagts till:  

”…Beskrivning av de större naturområdena med bedömning av specifika värden finns i 

denna del av naturmiljöprogrammet under kapitlet Naturområden och övriga 

grönstrukturer. Naturens värden beskrivs övergripande i kapitlet Biologisk mångfald 

och i detta kapitel (Ekosystemtjänster).” 



Yttrande: I kapitlet "Natur- och grönområden" i del B bör exempel på olika skyddade områden 

(såsom biotopskyddsområden, områden som omfattas av landskapsbildskydd och så vidare) framgå i 

text.  

Svar: Miljöstrategernas bedömning är att exempel är överflödigt då Skyddade områden finns tydligt 

och översiktligt markerade i kartor i detta kapitel. Det hänvisas även till dessa kartor samt i vissa fall 

även till områdestexter i textstyckena som avses i yttrandet. Gällande biotopskydd behöver 

biotopskyddade strukturer utredas och i vissa fall beslutas. Exempel på biotopskyddade strukturer ges 

i textstycket och det anges även att flera av åtgärderna syftar till att öka och sprida kunskapen om 

befintliga småbiotoper. 

Yttrande: I kapitlet "Natur- och grönområden" i del B under rubriken "Strandskydd" går att läsa att 

Länsstyrelsen eller kommunen (om de har delegation) kan ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna och att Lomma kommun beslutar i dispensärenden gällande Höje Å 

och Oskarfridsdammarna. I själva verket har Miljö- och byggnadsnämnden delegation att besluta om 

dispens från strandskyddsbestämmelserna, med få undantag, på samtliga strandskyddsområden 

inom kommunen. Länsstyrelsen har i alla beslut rörande beviljande av dispens rätt att inom tre 

veckor överpröva ärendet. Vidare påpekar Miljö- och byggnadsnämnden att enligt miljöbalken 

sträcker sig det generella strandskyddet 100 meter från strandlinjen (både ut i vattnet och in på land) 

men i Skåne är de strandskyddade områdena reviderade av Länsstyrelsen och kommunerna 

gemensamt. Det kan ha minskats, ökat till max 300 meter och i vissa fall helt tagits bort.  

Svar: Textstycket under rubriken Strandskydd är nu ändrad till: 

”I miljöbalkens 7 kap. 13-18 § regleras skyddet av våra stränder. Skyddet innebär bland 

annat att det är förbjudet att uppföra nya byggnader eller utföra andra anläggningar 

som inkräktar på tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligen försämrar 

livsvillkoren för växter och djur. Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har 

delegation att besluta om dispens från strandskyddsbestämmelserna, med få 

undantag, på samtliga strandskyddsområden inom kommunen. Länsstyrelsen har i alla 

beslut rörande beviljande av dispens rätt att inom tre veckor överpröva ärendet. Enligt 

miljöbalken sträcker sig det generella strandskyddet 100 meter från strandlinjen (både 

ut i vattnet och in på land) men i Skåne är de strandskyddade områdena reviderade av 

Länsstyrelsen och kommunerna gemensamt. Det kan ha minskats, ökat till max 300 

meter och i vissa fall helt tagits bort. Strandskyddade områden i Lomma kommun 

illustreras i kartan Strandskydd och landskapsbildskydd i detta kapitel.” 

Yttrande: I naturområdesbeskrivningarna beskrivs område 17 — Pråmlyckan utpekat som lämpligt 

för naturreservatsbildning och att delar av området omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Miljö- 

och byggnadsnämnden anser att det borde framgå att området i nuläget omfattas av ett 

interimistiskt förbud i väntan på en eventuell naturreservatsbildning samt hur länge detta förbud 

gäller eftersom detta bättre beskriver nulägesbilden av områdets skyddsstatus och vilka förbud som 

råder där just nu samt vilken utvecklingsmöjlighet området har.  

Svar: Under rubriken Skyddstatus har följande text lagts till: ”… Området omfattas till och med 2020-

02-02 av ett interimistiskt förbud i väntan på en eventuell naturreservatsbildning…”. 

Yttrande: Miljö- och byggnadsnämnden påpekar att FN:s hållbarhetsmål nummer 6 (säkerställa 

tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet får alla), nummer 14 (bevara och nyttja 

haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling) och nummer 15 

(skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka 



skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av 

biologisk mångfald) bör implementeras i Naturmiljöprogrammet. 

Svar: De globala målen beskrivs i kapitel Styrmedel och ramverk i stycket Agenda 2030 och de globala 

målen. Där tas mål 15 upp som exempel och vi har nu även lagt till mål 6 (Rent vatten och sanitet) 

och mål 11 (Hållbara städer och samhällen). I första stycket i kapitel Mål och åtgärder har följande 

text lagts till: 

” Flera av målen och åtgärderna är också kopplade till arbetet med att uppnå de av FN 

uppsatta globala målen för hållbar utveckling, detta gäller bland annat delmålen 

Ekosystem och biologisk mångfald, Rent vatten och sanitet och Hållbara städer och 

samhällen.” 

SOCIALNÄMNDEN 

Åtgärd 10.2.1.1 Åtgärder som genomförs i kustzonen ska alltid remitteras till ekologisk kompetens. 

Ansvarig nämnd: Alla.  

Yttrande: Åtgärder som genomförs i kustzonen sker inte kontinuerligt och kostnader tillkommer 

endast vid de tillfällen då åtgärder innebär aktivitet i kustzonen. Sådana åtgärder bedöms inte ske 

inom socialnämndens ansvarsområde.  

Svar:  

Det tillkommer ingen kostnad för SN att remittera till ekologisk kompetens då kompetensen finns på 

planeringsavdelningen. Bedömningen från miljöstrategernas sida är att en sådan remittering minskar 

arbetsbelastningen och ökar samordningsvinsterna internt och åtgärden ska ses som ett arbetssätt. 

Åtgärd 15.3.5.1 Bristanalys gällande tillgänglighetsanpassade naturbesöksmål ska genomföras. 

Ansvarig nämnd: SN och KS. 

Yttrande: Bristanalys avseende tillgänglighetsanpassade naturbesöksmål genomförs inte i nuläget 

men bedöms kunna inrymmas inom förvaltningens ordinarie verksamhet. Vid genomförandet av 

analysen kan synpunkter och stöd med fördel inhämtas från det kommunala funktionshindersrådet 

som kan bidra med värdefull kompetens inom området. Åtgärden bedöms inte medföra 

genomförandekostnader utöver vad som ryms inom ordinarie verksamhetsbudget. 

Genomförandeperiod för analys bedöms till tidigast 2018.  

Svar: Detta är noterat, då genomförandeperiod är angiven som tidigast 2018 har 

genomförandeperiod satts till och med 2019. 

Socialnämnden har i övrigt inget att erinra avseende mål, åtgärder eller figurer. 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Åtgärd 8.1.3.1 Kulverterade diken föreslås och lämpliga åtgärder utredas.  

Yttrande: Att utreda och hitta lämpliga kulverterade diken att öppna upp kräver beräkningar av 

flöden samt projektering. Kulverterade diken kan tillhöra dikningsföretag. Utredningen 

kostnadsuppskattas till ca 1 000 tkr beroende på ambitionsnivå, men är mycket svåruppskattad då 

omfattningen i dagsläget är odefinierad. Genomförandeperiod för utredning ca 2019.  



Svar: Då åtgärden bedöms vara för omfattande har åtgärdsformuleringen ändrats till: ”Vid 

detaljplanering och exploatering ska kulverterade diken kartläggas och lämpliga åtgärder ska 

utredas”. Huvudansvarig nämnd har ändrats till KS då detta ingår i arbetet med 

balanseringsprincipen och miljökompensation, kostnaden ingår då i denna projektbudget. TN står 

dock kvar som medansvarig nämnd.   

Åtgärd 13.2.1.2 Ängsvegetation.  

Yttrande: Vägslänter i Odlingslandskapet är framför allt vägar där kommunen inte är väghållare eller 

markägare och vi har därmed inte rådighet över vegetationen. Uppföljningen av åtgärden kan kräva 

omfattande inventeringar då vi i dagsläget inte har nuläget kartlagt. Utredning av platser samt 

inplantering uppskattas till ca 400 tkr. Genomförande tidigast 2019-2020.  

Svar: Beloppet har lagts till åtgärden och genomförandeperiod har satts till 2019-2021. Så kallade 

LONA-medel kan sökas för en sådan åtgärd och staten medfinansierar i så fall hälften. 

Åtgärd 15.3.4.1 Naturvårdande skötsel ska inkorporeras i grönområden.  

Yttrande: Denna åtgärd utförs redan och bedöms kosta 500 tkr årligen. 

Svar: Genomförandeperioden har satts som löpande under hela programperioden (2018 t.o.m. 2025). 

Föreslaget belopp har införts som tillkommande driftskostnad då Karolina Jensen och Lennart Persson 

muntligen meddelat att detta ska ses som tillkommande kostnader utöver det som redan utförs. Då 

tillkommande kostnader tidigast kan budgeteras till verksamhetsår 2019 är det vid åtgärden 

markerat att den angivna tillkommande driftskostnaden enbart gäller perioden 2019-2025. Dessa 

ändringar har skett i enlighet med yttrande från Mattias Persson och Marcus Nilsson på 

planledningsgruppens sammanträde 2018-01-15. Miljöstrategerna påpekar att i de fall där flera 

åtgärder ska genomföras inom en budgetpost bör dessa specificeras i budgetprocessen och en 

djupare kostnadsanalys presenteras för att möjliggöra uppföljning av naturvårdsmålen. 

Åtgärd 16.1.6.2 Motverka utbredning av invasiva arter.  

Yttrande: Bekämpning av björnlokor görs sedan många år tillbaka. En del bestånd av slide slås med 

slåtter. Bekämpning av vresros utfors inte idag. Vid bekämpning av vresrosbeståndet bör det beaktas 

att den största delen av beståndet finns långs våra kuster där den kan ha en erosionsskyddande och 

biologisk funktion. Kostnaden beror på omfattning och kan skifta markant från år till år, ca 250 tkr/år. 

Bör utföras årligen.  

Svar: Genomförandeperioden har satts som löpande under hela programperioden (2018 t.o.m. 2025). 

Föreslaget belopp har införts som tillkommande driftskostnad då Karolina Jensen och Lennart Persson 

muntligen meddelat att detta ska ses som tillkommande kostnader utöver det som redan utförs. Då 

tillkommande kostnader tidigast kan budgeteras till verksamhetsår 2019 är det vid åtgärden 

markerat att den angivna tillkommande driftskostnaden enbart gäller perioden 2019-2025. Detta har 

skett i enlighet med yttrande från Mattias Persson och Marcus Nilsson på planledningsgruppens 

sammanträde 2018-01-15. Vi tar till oss övrig information. Miljöstrategerna påpekar att i de fall där 

flera åtgärder ska genomföras inom en budgetpost bör dessa specificeras i budgetprocessen och en 

djupare kostnadsanalys presenteras för att möjliggöra uppföljning av naturvårdsmålen. 

Åtgärd 16.2.1.4 En grodpassage ska skapas mellan Haboljungs fure och Alkärret. Indikator: Färdig 

passage. Ansvarig nämnd: TN (huvudansvarig) och KS.  

Yttrande: Omfattningen på grodtunnel är inte definierad, men att anlägga en grodtunnel kan kosta 

ca 4 000 tkr. Beakta att vägen är en gammal betongväg som skall korsas med en trumma av något 



slag, i ett område där vi har gamla tångfickor i marken. Det krävs en geoteknisk utredning och en 

genomarbetad lösning för att inte få svacka vid genomföringen på vägen eller en vattenfylld trumma 

vid tidpunkten för grodpassage. Eventuellt bör det kompletteras med vägräcken för trafiksäkerheten 

när man sätter barriärer för groddjuren. Därtill kommer det driftkostnader då tunnel och kanter bör 

iordningställas inför grodpassageperioden varje år, uppskattningsvis ca 50 tkr per år. 

Genomförandeperiod tidigast 2021. 

Svar: I enlighet med yttrande från bland annat Tommy Samuelsson och Mattias Persson på 

planledningsgruppens sammanträde 2018-01-15 har åtgärden ändrats till att en utredning ska vara 

genomförd och att det ska ske 2019 och uppskattas kosta 150 tkr. Åtgärd 16.2.1.4 är därmed ändrad 

till: ”Möjligheten att anlägga en grodpassage mellan naturreservaten Haboljungs fure och Alkärret i 

Haboljung ska utredas.”. Indikator: Färdig utredning. Kostnad: 150 tkr. Ansvarig nämnd: TN 

(huvudansvarig) och KS.  
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