
Kustnyheter i korthet 



Ny doktorand på LTH, TVRL

• Anna Adell

• Projekt finansierat av Trafikverket

• Riskanalys gällande erosion och översvämning vid 
kustnära vägar och järnvägar

• Studera påverkan av klimatförändringarna och hur olika 
kustskyddstyper kan minska risker kopplade till erosion och 
översvämning 

• Studieområdet är Skånes sydkust, bland annat 
erosionsutsatta delar av riksväg 9

• Planerad projekttid 2020-2024



Regional kustsamverkan

• Rapport om finansieringsmodeller
• Samfälligheter/gemensamhetsanläggningar
• Avtal fastighetsägare/kommun
• Utvidgat användningsområde MSB-medel
• Kommunal avgift enligt VA-lagen
• Statlig skatt
• Kommunal skatt

• Varje finansieringsmodell har sina för- och nackdelar

• Ingen finansieringsmodell identifieras som enskilt ”bäst”



Naturvårdsverket –
Vägledning naturbaserade lösningar 
(NBS) för klimatanpassning
• Sammanställer befintlig kunskap om NBS 
och tolkar i en svensk kontext

• Ett första steg mot NBS – inledande 
vägledning och inspiration snarare än 
slutgiltiga svar

• Remiss under sommaren 2020

• Förväntas färdigställas innan årsskiftet

• För mer information kontakta Anki Weibull, 
Naturvårdsverket



Översyn av strandskyddet
Strandskyddet ska göras om i grunden 

• Ökad differentiering – tillgången till sjöar och 
stränder, befolkningstäthet och 
exploateringstryck, och därmed behovet av 
skydd, varier i landet 

• Betydligt enklare att bygga strandnära i 
landsbygdsområden

• Strandskyddet ska bibehållas eller vid behov 
förstärkas i starkt exploaterade områden. 

• Det lokala inflytandet över strandskyddet ska 
öka. 

Utredaren ska bl.a. beakta hur strandskyddet 
påverkar möjligheten att skydda mot 
klimatförändringar 

Ska vara färdigställt 30 november 2020. 



Kustnyheter i korthet – fokus 
tillståndsansökningar på gång 



Ängelholm –
strandfodring
• Feb 2019 erhöll kommunen tillstånd 
från SGU att vid ett tillfälle under en 10-
årsperiod utvinna 75 000 m3 sand från 
ett 65 ha stort område i Skälderviken. 

• Tillståndet från SGU överklagat av en 
grannkommun

• Juni 2020 lämnades tillståndsansökan 
för vattenverksamhet in till mark- och 
miljödomstolen

• För mer information besök kommunens 
hemsida

https://www.engelholm.se/fordjupning/sa-
arbetar-vi-
med/klimatanpassning/tillstandsansokan-for-
erosionsatgarder.html



Trelleborg – strandfodring 
västra stranden
• Arbete pågår med tillståndsansökan för 
strandfodring 

• Tre huvudsyften med strandfodringen 
• Mindre utsatthet för vågor och därmed 

minskad risk för översvämning
• Högre rekreativa värden
• Mindre problem med ruttnande tång

• Utfyllnadens totala volym ca 450 000 m3

• Kommunen utreder om delar kan utgöras 
av fyllnadsmaterial för att minska belastning 
på marina täktområden

• Samråd planeras sommaren 2021

• För mer information kontakta Jonas 
Lundström, Trelleborgs kommun

Bilder från Design av utökad strand vid västra stranden, Trelleborg, 
Sweco, 2019



Höganäs erosionsskydd

• Arbete pågår med tillståndsansökan för fem 
stenskoningar

• Samråd med länsstyrelsen september 2020

• Räknar med huvudförhandling under 2021

• För mer information kontakta Rickard Åkesson, 
Höganäs kommun



Kustnyheter i korthet – fokus 
strategiska planer och styrdokument 



Kungsbacka -
förstudie skyddsbarriär
• Inledande förstudie om förutsättningarna för 
yttre skyddsbarriärer som skydd för 
Kungsbacka centralort

• Identifierar också andra intressenter som 
gynnas av skyddsbarriärer

• Ger kunskapsunderlag till stöd för vidare 
diskussion och utredning

• För mer information kontakta Christian 
Carlsson, Kungsbacka kommun



Helsingborg
ÖP 2021
• Granskningshandling ÖP2021 
innehåller klimatrelaterade 
planeringsriktlinjer för bl.a.
• Höga havsnivåer
• Skyfall och höga flöden
• Yt- och grundvattenresurser
• Erosion

• Planeringshorisonten för vattenfrågor 
är 2100

• För ytterligare information kontakta 
Stina Sandgren, Helsingborgs stad

Bilder från kommunens 
granskningshandling ÖP 2021



Lomma 
Kustzonsprogram
• Har antagit ett Kustzonsprogram - vägledande 
mot gemensamt strategi- och åtgärdsarbete för 
att förvalta kusten på ett klimatanpassat och 
hållbart sätt fram till år 2030

• Granskningshandling ÖP2020 inkluderar 
område ”Respekt kustzon” - ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion 
får tillkomma

• Också reserverat mark för skyddsvall

• För ytterligare information kontakta Helena 
Björn, Lomma kommun

Bild från Lomma kommuns granskningshandling för ÖP2020



Vellinge
Kustprogram
• Kustprogram antaget sept 2020  

• Strategiskt styrdokument för att skapa gemensam 
bild över framtida prioriteringar

• Gemensam kunskapsbas om nuläge och 
utmaningar

• Bidra till att investering i och förvaltning av kusten 
sker långsiktigt

• I Kustprogrammet uppskattas bl.a. fodringsvolymer 
och –kostnader för att bibehålla 2017 års 
strandlinje fram till år 2100

• För ytterligare information kontakta Anna Möller, 
Vellinge kommun



Trelleborg – Tematiskt 
tillägg Klimat till ÖP
Syfte och mål:

• Väga samman utredningar, forskning, 
kommunala strategiska dokument, mm till 
ställningstaganden och konkreta förslag på hur 
vatten- och klimatfrågor hanteras i kommunal 
fysisk planering

• Föra dialog med medborgare, föreningar, 
politiker, näringsliv, med flera.

• Samråda och uppnå samsyn med myndigheter 
om förslaget.

• Tydliggöra ansvarsområden mellan kommun, 
stat och fastighetsägare

För mer information kontakta Jonas Gustavsson, 
Trelleborgs kommun 



Skurup
kustförvaltningsplan
• Kustförvaltningsstrategin antagen 2019

• Beskriver hur kustförvaltningen kan inarbetas i 
rådande kommunala förvaltningsstruktur

• Identifierar vilka åtgärder som kan hanteras 
inom kommunen och vilka som bör hanteras 
som mellankommunal frågor

• Innehåller både konkreta och strategiska 
åtgärder

• För mer information kontakta Corfitz Nelsson, 
Skurups kommun



Kristianstad/Bromölla
nytt naturreservat
• Naturreservatet Gyetorp bildat längs kusten

• Bland annat förbjuds uppförande av byggnader 

• Också förbud mot att ändra områdets topografi

Bild från reservatsbeslutet


