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Strategi/mål/åtgärd Beskrivning Kostnad tkr Drift tkr Genomförandeperiod Ansvar

1. Samverka aktivt och tvärsektoriellt.

1.1  Kommunens förvaltningar och nämnder ska alla aktivt delta i kustzonsförvaltningen och klimatanpassningsarbetet.

1.1.1  Kustzonsprogrammets åtgärder ska integreras i berörda verksamhetsplaner. Ordinarie 

verksamhet

- 2018-2020 Alla

1.4 Kommunen ska ha en regelbunden och bred dialog om kust- och klimatanpassningsfrågor med medborgarna och kustanvändare.

1.4.1 Kommunen ska utveckla medborgardialogen om kust- och 

klimatanpassningsfrågor med kustanvändarna och medborgarna.

Ordinarie 

verksamhet

- Fr.o.m. 2018 Alla

2. Använda rättssäkra verktyg.

2.1 De olika lagrum som rör kust- och klimatanpassningsfrågor ska vara kända och tillämpas.

2.1.1
En utredning ska tas fram som tydliggör vilka juridiska möjligheter som finns för att 

ställa klimatanpassningskrav i samband med kommunens myndighetsutövning, 

planläggning eller som VA-huvudman.

200 - 2019-2020 MBN, TN, 

KS

4. Följa upp förändringen av kustzonen.

4.1 Klimatrelaterade förändringar av kommunens kustzon ska vara dokumenterade och tillgängliga.

4.1.1 Referenspunkter längs kusten installeras och mäts in för att möjliggöra 

dokumentation av strandlinjens förflyttningar fram till 2030. Jämförelser med 

referensstrandlinje år 2008 genomförs vart 5:e år fram till 2030.

100 Installation senast 2019, 

uppföljning därefter.

TN, KS

4.1.2 Dokumentering av översvämningar och storm i kustzonen ska systematiseras och 

redovisas årligen och ingå i relevanta delar i årsredovisningen.

Ordinarie verksamhet Fr.o.m. 2018 TN, KS

4.2 Kunskapen om den lokala utvecklingen av och konsekvenserna på kommunens kustzon ska öka systematiskt. 

4.2.1 Påverkan på kustzonen ska följas upp och redovisas med hjälp av nyckeltal*. Fylls i separat 

tabell

- Alla enligt 

tabell i 

KZP del A. 

4.3 Förändringar avseende kommunens fysiska anpassningsåtgärder ska dokumenteras systematiskt.

4.3.1 Samtliga kommunägda översvämningsskydd, erosionsåtgärder och övriga 

tillståndsgivna ytor för kustskötsel ska dokumenteras i GIS och tillgängliggöras 

förvaltningsövergripande. Dokumentation om läge, tillstånd, anläggningsår, teknisk 

utformning, skyddsstandard, anläggningskostnader, kontrollintervaller och 

underhållsåtgärder bör finnas med.

400 2019-2020 TN

4.3.2 En sammanställning ska göras där befintliga kustskydd och andra 

klimatanpassningsåtgärder redovisas, vilka geografiska områden som påverkas av 

skyddsåtgärden samt vilka händelser de förväntas skydda mot.

400 Senast 2019 TN

4.3.3 Kommunen ska årligen eller i samband med storm/högvattenstånd inspektera sina 

erosions- och översvämningsskydd längs kusten och dokumentera skador och 

funktionsavbrott systematiskt samt tillgängliggöra denna data.

Ordinarie verksamhet Fr.o.m. 2018 TN

4.3.4 En utvärdering av skyddsåtgärder och skötselrutiner tas fram. 100 Fr.o.m. 2019 TN, KS

4.4 Kustzonsprogrammets mål och åtgärder ska implementeras och följas upp förvaltningsövergripande.

4.4.1 Kustzonsprogrammets implementering ska följas upp, t ex genom att rapportera 

åtgärderna i Stratsys.

Fr.o.m. 2019 Alla, KS

4.4.2 En central stödfunktion ska finnas på varje berörd avdelning för måluppfyllelsen 250 Fr.o.m. 2019 Alla 

5. Utveckla krisberedskapen för extrema väderhändelser.

5.1 Det ska finnas en väl utvecklad beredskap för översvämnings- och stormhändelser i kustzonen med klimatförändringsfaktor*.

5.1.4 En översiktlig behovsutredning avseende fast och mobil utrustning för att klara 

akuta insatser vid större översvämning tas fram. Kapacitet för översvämning med 

+2 m havsnivå bör utredas med avseende på antal och kapacitet pumpar, tillfälliga 

översvämningsskydd, mm.

2020 KS,TN 

5.1.5 En översyn av vägarnas framkomlighet för utryckningsfordon vid 

översvämning/kusterosion tas fram där vägnätets höjdsättning är vägledande. 

Rekommendationer för klimatsäkra vägar presenteras i kartform. Lämpliga 

förvaringslokaler och underhållsrutiner för teknisk utrustning bör tas fram baserat 

på framkomlighet.  

2020 KS,TN 

5.2 Klimatrelaterade störningar och avbrott av samhällsviktig funktion** ska vara förebyggda så långt som möjligt.

5.2.1 Fastighetsavdelningen ska ta fram och implementera rutiner som säkerställer att 

översvämnings- och erosionsskador på kommunala byggnader inte hotar 

samhällsviktig funktion. Åtgärder för akuta störningar och långsiktiga förändringar 

ska ingå.

200 Senast 2021 TN

5.2.2 VA-enheten ska ta fram och implementera rutiner som säkerställer att 

översvämnings- och erosionsskador på kommunala VA- och 

dagvattenanläggningar inte hotar samhällsviktig funktion. Åtgärder för akuta 

störningar och långsiktiga förändringar ska ingå.

XXX 2020 TN

5.2.3 Gatu- och parkenheten ska ta fram en strategi för att säkerställa att 

översvämnings- och erosionsskador på park- och gatumark och tillhörande 

anläggningar inte hotar samhällsviktig funktion. Strategin bör även belysa hur mark 

och anläggningar kan användas som tillfälliga skydd eller magasin i 

översvämningssituationer samt hur eventuella behov av ombyggnation på sikt kan 

förbättra denna möjlighet och samtidigt säkra ordinarie funktion.

300 2020 TN
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6.  Förebygga och mildra klimatförändringens påverkan på kustnära mark. 

6.1 Skötsel av kommunal mark i kustzonen ska främja ekosystemtjänster och motståndskraft mot klimatförändringar.

6.1.1 Skötselplaner för kommunens kustnära mark ska tydliggöra klimatpåverkade kust- 

och strandspecifika driftytor. För dessa ska sedan rutiner, erforderliga tillstånd och 

dispenser redovisas. Befintliga dokument ska kompletteras och informationen ska 

tillgängliggöras i GIS. 

250 2020 TN, MBN, 

KS 

6.1.2 Skötselplaner för kommunens kustnära mark ska tydliggöra klimatförändringens 

påverkan på fasta anläggningar, värdefulla vegetationsbestånd och förekomst av 

invasiva arter. Platsspecifika strategier för att minska sårbarheten ska redovisas 

per område. Befintliga dokument ska kompletteras och informationen ska 

tillgängliggöras i GIS.

250 2020 TN, MBN, 

KS 

6.3 Strandskyddad kommunal mark ska vara förvaltad strategiskt och med klimatförändringens påverkan på strandskyddets syften** synliggjord i förvaltningen.

6.3.1 Dispenskrävande drift- och underhållsrutiner för kommunal mark och anläggningar 

inom strandskyddade områden ska konsekvensbedömas områdesspecifikt för 

måluppfyllelsen.

Ordinarie 

verksamhet

- Fr.o.m. 2018 TN, KS

6.3.2 Kommunen som markägare ska årligen kontrollera om strandskyddslagstiftningens 

krav efterlevs på kommunal mark och vidta åtgärder vid behov.

150 - 2020 TN, KS

6.4 Materialval och utformning av kommunens erosions- och översvämningsskydd ska vara lämpligt för ekologiskt känsliga kustmiljöer.

6.4.1 En intern handledning för upphandling, utformning och materialval för 

kommunens fasta anläggningar och klimatanpassningsåtgärder på kustnära mark 

ska tas fram där naturbaserade lösningar eller naturliknande lösningar redovisas 

och prioriteras.

50 - 2021 TN, KS

6.4.2 Den prioriteringsordning som idag finns för erosionsåtgärder ska kompletteras 

med en analys och prioriteringsordning för att på sikt bygga om, byta ut eller ta 

bort anläggningar som skapar eller kommer att skapa problem längs kusten.

Ordinarie 

verksamhet

2021 TN, KS

6.4.3 Systematiska tester för olika typer av kustskydd som gynnar strandskyddets syften 

ska genomföras när ny teknik eller kunskap framkommer.

Projektbaserat Fr.o.m. 2018 KS, TN

7. Genomföra välavvägda fysiska anpassningsåtgärder.

7.1 Klimatanpassningsåtgärdernas läge, vilka geografiska områden som påverkas av skyddsåtgärden samt skyddsstandard ska vara kända och beaktas i samhällsplaneringen.

7.1.3 En kusterosionsutredning genomförs för att tydliggöra bedömningen av eventuell 

erosion längs kustzonen. Utredningen ska bygga på bland annat beräkningar av 

vågklimatet utmed kusten samt sedimenttransport. 100

TN

7.3 Investerings- och driftbehovet för fysiska anpassningsåtgärder ska bedömas långsiktigt. 

7.3.1 Investeringsbehovet för kommande klimatanpassningsåtgärder ska kartläggas för 

minst 10 år framåt. Underlaget ska ligga till grund för kommunens långsiktiga 

ekonomiska planering. 300

Färdig 2019 TN

7.3.2 Drift- och underhållsbehovet för kustnära översvämnings- och erosionsskydd ska 

uppskattas för minst 5 år framåt. Underlaget ska ligga till grund för kommunens 

långsiktiga ekonomiska planering. 300

Färdig 2020 TN

7.4 De negativa miljökonsekvenserna av fysiska klimatanpassningsåtgärder ska begränsas.

7.4.1 En miljökonsekvensanalys av kommunens nuvarande och planerade fysiska 

klimatanpassningsåtgärder ska sammanställas och kunskapen användas för 

ställningstaganden i kommande tillståndsprocesser.

Inom 

projektbudget

2020 TN, KS

7.5 Klimatanpassningar av kommunens mark, byggnader och anläggningar ska vara av hög kvalitet och helst mångfunktionella samt göras i enlighet med det senaste kunskapsläget.

7.5.1 Kommunen som ägare och huvudman ska ta fram generella riktlinjer för 

klimatanpassningsåtgärder och klimatanpassad drift av kommunens mark, 

byggnader och anläggningar i kustzonen.

Ordinarie 

verksamhet

- 2019 KS, TN 

7.5.2 Åtgärder som minskar risken för översvämmad mark inom eller utanför 

projektområdet ska alltid prövas i samband med ny- och ombyggnation eller 

renovering av kommunala byggnader och anläggningar i kustzonen.  

Ordinarie 

verksamhet

Fr.o.m. 2017 TN, MBN

8. Bevaka samhällsekonomiska aspekter

8.1 Kostnader för kustzonsspecifika skydds- eller klimatanpassningsåtgärder ska vara uppföljningsbara.

8.1.1 Utbildning i vikten av särredovisning ska genomföras för berörda tjänstemän. En 

samlad analys av kust- och klimatanpassningskostnader (investeringar, löpande 

underhåll, skade- och reparationskostnader) ska genomföras varje år.

Ordinarie 

verksamhet

- 2019 Alla

8.1.2 Drift- och underhållskostnader och investeringar i klimatanpassnings- och 

skyddsåtgärder som ökat på grund av klimatrelaterade orsaker ska redovisas i 

årsredovisningen. 

Ordinarie 

verksamhet

- 2020 TN, KS

8.2 Klimatrelaterade kostnader ska styras om från akuta kostnader till långsiktiga åtgärdsinvesteringar med driftskostnad.

8.2.1 En investeringsplan med en kostnads-nyttoanalys av klimatanpassningsåtgärder 

ska göras där investeringskostnader för anpassnings- eller skyddsåtgärder sätts i 

relation till klimatrelaterade skade- och reparationskostnader. Åtgärden ligger 

även till grund för åtgärd 7.3.3.

XXX 2020 TN

8.3 Det ska finnas rutiner för hur medelstilldelningen för klimatanpassning ska gå i takt med klimatförändringen.

8.3.1 I varje relevant projekt bör möjligheterna för externa bidrag till 

klimatanpassningsåtgärder utredas.

Projektbaserad Fr.o.m. 2018 TN, KS

8.3.2 Kostnader för klimatrelaterade reparationer, löpande driftkostnader samt vilka 

nettoeffekter som uppnås i relation till kostnaderna ska utvärderas vart 5:e år. 

30 Fr.o.m. 2019 TN

9. Öka kunskapen 

9.1 Det ska finnas kunskapsunderlag som belyser havsnivåökningens effekter på dagvattenavledning, geoteknisk stabilitet och grundvatten.

9.1.1 Havsnivåökningens påverkan på dagvattensystemen utreds. 950 2020 TN


