


 1(6) 

PLANBESKRIVNING  
2015-11-23 

ANTAGANDEHANDLING 
KS/KF 2013:80.214 

 Tillägg till DP 07/02 
 
 
 
 

Tillägg till Detaljplan för del av Lomma 33:20 m.fl. i Lomma 
(för del av fastigheten Lomma 33:49), Lomma kommun 
(Parkering på HSB tomten) 
 

 
 
HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• DP 07/02  
• Tillägg till Plankarta med planbestämmelser 
• Tillägg till Planbeskrivning (denna handling) 
• Tillägg till Genomförandebeskrivning 
• Granskningsutlåtande med samrådsredogörelse 
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PLANBESKRIVNING 
TILLÄGGETS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att lägga till 
användningen parkeringsplats till befintliga användningar inom 
planområdet, samt att möjliggöra en breddning av Vegagatan 
om en halv meter söderut, för att möjliggöra bredare gångväg 
och eventuellt anläggande av cykelväg.  
 
Samtidigt med breddningen av gatan sker en flytt av byggrätten 
inom Lomma 33:49 en halvmeter åt söder.  
 

PLANDATA 
Läge, avgränsning, areal 
Planområdet ligger i Lomma och avgränsas av Vegagatan i 
norr, Centrumgatan i väst, GC väg i öst och gränsen mellan 
Lomma 33:49 Lomma 33:22 i söder. 
 
Planområdet omfattar ca 0,15 ha. 
 
Markägare 
Fastigheten 33:49 ägs av Lomma Kommun. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planförfarande 
Tillägget görs med enkelt planförfarande, då det ej strider mot 
översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande samt 
inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar 
intresse för allmänheten. 
 
Kommunala beslut och planprocess 
Detaljplaneuppdrag 2014-09-17 KS §129. 
Beslut samråd 2015-03-25 KS §70  
(samråd 2015-05-25–2015-06-25) 
De som underrättats gavs även möjlighet att granska förslaget 
under tiden 2015-10-23–2015-11-08 
 
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 kan utvecklas i de centrala delarna av Lomma. 

Detaljplaner 
Området är planlagt, DP 07/02 Detaljplan för Lomma 33:20 
m.fl. Centrumtorget med omgivning. 
Genomförandetiden går ut 2017-03-16. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark 
Nuvarande användning 
Markparkering. 
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PLANFÖRSLAG 
Planförslaget innebär 
Att nuvarande markanvändning, markparkering, kan fortsätta 
och att befintliga byggrätter för bostäder och 
centrumverksamhet kvarstår. 
 
Trafik 
Gång- och cykeltrafik 
Planförslaget innebär att Vegagatan kan breddas 0,5 meter åt 
söder för att möjliggöra bredare gångväg och eventuellt 
anläggande av cykelväg. 



 

 5(6) 

KONSEKVENSER 
Mark 
Pågående markanvändning kan pågå utan begränsning, en 
utökning av befintlig parkering har gjorts med tidsbegränsat 
lov. Denna utökning hade inte kunnat kvarstår längre än den 
maximala förlängningen av lovet. 
 
Trafik 
Biltrafik 
Nuvarande trafikbelastning som parkeringen alstrar kvarstår. 

Gång- och cykeltrafik 
Möjliggör bredare gångväg och eventuellt anläggande av 
cykelväg. 
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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, 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.  
 
Motiverat ställningstagande 
Den samlade bedömningen är att tillägget till befintlig plan inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning och framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändig. Övriga 
miljöfrågor redovisas i den ursprungliga planbeskrivningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
 
 
Anders Nyquist  John Wadbro 
planeringschef  planarkitekt 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
2015-11-23 

ANTAGANDEHANDLING 
KS/KF 2013:80.214 

 Tillägg till DP 07/02 
 

Tillägg till Detaljplan för del av Lomma 33:20 m.fl. i Lomma 
(för del av fastigheten Lomma 33:49), Lomma kommun 
(Parkering på HSB tomten) 

 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
Genomförandetiden för tillägget anpassas till gällande plans 
genomförandetid. Genomförandetiden går ut 2017-03-16. 
 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
 
 
Anders Nyquist  John Wadbro 
planeringschef  planarkitekt 
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