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Begreppsdefinition och ordlista

Beredskap: De rutiner som finns när en händelse som hotar ett
samhälle inträffar.
Ekosystemansatsen: En arbetsmetod för bevarande och hållbart
nyttjande av land, vatten och levande resurser, som strävar efter en
balans mellan bevarande och nyttjande av biologisk mångfald samt
en rättvis fördelning av vinsten av genetiska resurser.
Ekosystembaserad skötsel: Med ekosystembaserad skötsel menas
att man i så stor utsträckning som möjligt främjar naturliga system
som minskar t.ex. erosion eller översvämningar. Det innebär
också att man tar bort åtgärder, anläggningar eller arter som
motarbetar de naturliga systemen. På detta sätt säkrar man också
ett system som i högre utsträckning är anpassningsbart (adaptivt)
till klimatförändringens påverkan.
Ekosystemtjänst: De naturliga funktioner hos ekosystem som
gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar
människors välmående och livsvillkor.
Grönytor: Sådd eller planterad mark inom detaljplanerat område.
Invasiv art: Ibland kan främmande arter utgöra ett bekymmer
och ställa till stora problem. Vissa arter trivs för bra i sin nya miljö
och kan expandera kraftigt. Sådana arter kallas invasiva arter.
Exempelvis kan de skada ekosystemet som de introduceras till, ha
negativa effekter på jord- och skogsbruk, åstadkomma ekonomisk
skada eller påverka hälsan negativt hos djur och människor.
Klimatindex: Klimatförändringsfaktor innebär att man med hjälp av
tillförlitliga data räknar upp klimatets framtida påverkan istället för
att utgå från dagens återkomsttider. Detta gör att man bättre kan
planera beredskap och dimensionera klimatanpassningsåtgärder,
t.ex. hur högt och kraftigt ett erosionsskydd behöver vara för att
skydda från havsnivåhöjning och mer frekventa stormar, även långt
in i framtiden.
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Klimatkompensation: Att lämna (utesluta från exploatering) eller
göra om områden så att de kan skydda mot t.ex. en permanent
förhöjd havsnivå eller plötsliga klimatrelaterade händelser.
Klimatrelaterade händelser: Klimatrelaterade händelser handlar
i Sverige framför allt om stormar och översvämningar av olika
slag som till stor del beror på klimatförändringarna och/eller
samhällsutvecklingen.
Samhällsviktig funktion: I detta dokument definieras samhällsviktig
funktion som större vägar, skolor, förskolor, vårdcentraler,
äldreboenden, HVB-hem, LSS-boenden, flyktingboenden, större
arbetsplatser, förråd som innehåller viktigt materiel, pumpstationer,
byggnader med krisledningscentral samt avloppsreningsverk
och har därmed en bredare definition än den gängse nationella
definitionen
Strandstråket: Lomma har utvecklat ett strandstråk längs hela
kusten från fritidsområdet Spillepeng i söder till Lödde å i norr.
Syftet är främst att öka tillgängligheten till det kustnära området
samt att skapa promenadmöjligheter längs hela sträckan.
Strandskyddets syfte: Strandskyddets syfte är allmänhetens
tillgång till kusten och livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Tvärsektoriellt: Tvärsektoriellt arbete kan se olika ut men kan
uttryckas som ett arbete som sker över verksamhetsgränserna
mellan olika aktörer där det finns ett gemensamt mål. Samarbetet
kan ske både på och mellan kommunal, regional och statlig nivå.

s

si
r
e
v

on

i sA - MÅL OCH GENOMFÖRANDE (denna del)
m
DEL
Re

Inledning6 Mål och åtgärder
Bakgrund och syfte
Läsanvisningar 
Så har programmet tagits fram
Avgränsningar och utgångspunkter
Genomförande och uppföljning
Lagstiftning, förordningar och direktiv
Koppling till Lomma kommuns måldokument,
planer och program 

Vision för kusten

7
8
8
9
11
12
13

16

Strategier18
Ställningstaganden22
Ställningstaganden för minskad översvämningsrisk
24
Ställningstaganden för minskad risk på grund av
erosion24
Ställningstaganden för strandskydd och skötsel
enligt ekosystemansatsen 
25

26

1. Samverka aktivt och tvärsektoriellt
28
2. Använda rättssäkra verktyg
30
3. Tillhandahålla användbar information
34
4. Följa upp förändringar i kustzonen
36
5. Utveckla beredskapen för extrema
väderhändelser40
6. Förebygga klimateffekter på kustnära mark
44
7. Genomföra välavvägda fysiska
anpassningsåtgärder48
8. Bevaka samhällsekonomiska aspekter
52
9. Öka kunskapen
54

Re

DEL B - KUNSKAPSDEL

mi

ssv

ers

ion

Inledning6 Bristanalys av ansvarsfördelning
28
Bakgrund och syfte
7 och arbetssätt
Kustzonens värden
Definition av kustzon
Trender i samhället 
Ett klimat i förändring 

Kustzonens hot

7
9
11
12

14

Översvämning16
Erosion18
Strandskyddsaspekter20

Påverkansfaktorer22
Klimatfaktorer24
Havsbottenprofil
24
Inlandets höjdsättning och strandlutning
25
Markanvändning och inlandsgeologi
25
Utfyllnader och deponier
25
Fysiska skyddsanläggningar
26
Inlandsvattenflöden och nederbörd
26
Grundvattennivå26

Vem har ansvaret?
30
Samarbete och samverkan
31
Uppföljning i den kommunala verksamheten
33
Lagstiftning33
Riktlinjer för klimatanpassning för kommunen
som verksamhetsutövare
34
Verksamhetsutövare för kommunalt vatten
och avlopp
34
Krisberedskap 
34
Befintliga detaljplaner och bebyggelse
utanför detaljplanelagda områden
35
Strandskydd35

Verktygslåda 

38

Strategi 1: Samverka aktivt och tvärsektoriellt
40
Strategi 2: Använda rättssäkra verktyg 
41
Strategi 3: Tillhandahålla användbar information
42
Strategi 4: Följa upp förändringen av kustzonen 
42
Strategi 5: Utveckla krisberedskapen för extrema 			
väderhändelser
44
Strategi 6: Förebygga och mildra klimatförändringens 		
påverkan på kustnära mark 
45
Strategi 7: Genomföra välavvägda fysiska
anpassningsåtgärder47
Strategi 8: Bevaka samhällsekonomiska aspekter
48
Strategi 9: Öka kunskapen 
49

Mål och
Mål
och
genomförande
genomförande

R

is
m
e

s

si
r
e
v

on

Inledning

6

Re

Bakgrund och syfte

Klimatförändringens påverkan på vårt samhälle ger redan idag
upphov till stora effekter på samhällets funktioner och på
naturmiljön. Forskningen visar att klimatförändringarna till stor
del är kopplade till vårt sätt att konsumera och använda energi.
För att stå emot de förändringar vi märker idag och de vi inte
kan förhindra i framtiden måste den fysiska miljön såväl som
verksamheter anpassas i takt med att klimatet förändras. Hur
kraftiga konsekvenserna blir beror på hur väl arbetet med att
minska utsläppen av växthusgaser lyckas samt hur väl vi anpassar
vårt samhälle.
Ett varmare klimat leder till en havsnivåhöjning till följd av
issmältning och ökad vattenvolym. Låglänta områden längs
kusterna kommer att bli extra utsatta och samhället behöver
planeras så att det blir mindre sårbart för förväntade effekter.
I sydvästra Sverige väntas klimatförändringen utöver stigande
havsnivåer ge konsekvenser i form av bland annat mer nederbörd
och fler översvämningar, ökad sättnings- och skredrisk samt en
ökad frekvens av extrema vädersituationer. Stora delar av Lomma
kommun är belägen i låglänta områden längs hav eller åar.
Dessa områden är särskilt sårbara för klimatförändringen och de
konsekvenser som förväntas, vilka är framförallt permanent och
temporär översvämning och erosion. Detta kommer i sin tur att
påverka samhällsstrukturer och naturmiljö- och kustvärden. För
att minska sårbarheten i kommunen är det nödvändigt att arbeta
strategiskt med hållbar samhällsplanering och klimatanpassning
och denna nya förändrade situation kräver att kommunen
utvecklar sin krisberedskap, fysiska planering, kustnära skötsel,
informationshantering och uppföljning.

mi

ssv

ers

Mål och Mål och
genomförande
genomförande

ion

aktörer och kommunerna. Lomma kommuns roll omfattar ett
flertal verksamheter där kustzons- och klimatanpassningsåtgärder
är nödvändiga. Kommunen ansvarar för bland annat fungerande
vatten- och avloppsanläggningar, skolor samt vård och omsorg.
Kommunen är också myndighetsutövare enligt olika lagstiftningar,
t.ex. ansvarar kommunen för miljöskydd och naturvård samt
prövning och tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.
Vidare har kommunen ansvar för samhällsutvecklingen där hållbar
fysisk planering och förebyggande åtgärder kan minska samhällets
sårbarhet. Staten står för samordning, kunskapsförmedling och
stöd till forskning kring kustzons- och klimatanpassningsfrågor.
Några av de statliga myndigheter som stöttar kommunerna
i arbetet är Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och
Naturvårdsverket. Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att
samordna klimatanpassningsarbetet regionalt och tillhandahåller
planeringsunderlag till den kommunala fysiska planeringen och till
andra typer av planering och projekt.
Det övergripande syftet med kustzonsprogrammet är att det
ska vara vägledande mot ett gemensamt åtgärdsåtagande för
kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska
nämnden. Programmet ska tydliggöra ansvarsförhållandet mellan
olika sektorer såväl som mellan myndigheter och medborgare.
Utgångspunkten i kustzonsprogrammet har varit att definiera
hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma
kommuns kust med avseende på de tre aspekterna översvämning,
erosion och strandskyddets syften1.
Detta ska ske genom att kustzonsprogrammet ska:

Det är många aktörer som har ansvar för kustzons- och
klimatanpassningsarbetet i Sverige, t.ex. staten i form av
länsstyrelserna och många statliga sektorsmyndigheter, privata
1

•

ta fram aktuella kunskaps- och planeringsunderlag av
hög kvalitet som följer forskningsläget

•

ge en samstämmig målbild om hur kusten ska se ut i ett

Allmänhetens tillgång till kusten och livsvillkoren för djur- och växtlivet

7

Mål och
Mål
och
genomförande
genomförande

R

is
m
e

s

si
r
e
v

on

långsiktigt perspektiv för att säkra Lommas attraktivitet
som kustkommun
•

ta fram kunskapsbaserade strategier med tillhörande mål
och åtgärder för att förvalta kusten på ett klimatanpassat
och hållbart sätt fram till år 2030

•

lägga grunden till att integrera kust- och klimatanpassningsfrågor i alla berörda sektorer av den kommunala
verksamheten

•

åtgärdskartor och detaljkartor för kusten. Kartdatabasen är i
huvudsak ett verktyg för tjänstemän men även ett verktyg för
att samråda och kommunicera nya underlag till medborgare och
politiker.
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tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun, stat,
privata aktörer och medborgare
Förslag
, 2018-04
Remiss
-11
till politi
ska nä
mnder

Läsanvisningar

Lomma kommuns kustzonsprogram är uppdelat i tre delar,
Del A: Mål och genomförande, Del B: Kunskapsdel samt Del C:
Bilagor. Programmet riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän och
medborgare.
I Del A: Mål och genomförande presenteras kommunens vision för
kusten år 2030 samt nio strategier för hur visionen ska uppnås.
För varje strategi finns uppföljningsbara mål och åtgärder som
beskriver hur Lomma kommuns kustzon ska förvaltas fram till år
2030.

Förslag
, 2018-04
Remiss
-11
till politi
ska nä
mnder

För
Remiss slag, 2018-0
till politisk 4-11
a nämnde
r

Så har programmet tagits fram

I Del B: Kunskapsdel presenteras aktuella kunskaps- och
planeringsunderlag som ska lägga grunden till att integrera
kust- och klimatanpassningsfrågor i alla berörda sektorer av den
kommunala verksamheten samt tydliggöra ansvarsfördelningarna
mellan kommun, stat, privata aktörer och medborgare.

Kommunstyrelsen gav under 2014 planeringsavdelningen i
uppdrag att ta fram ett Kustzonsprogram för Lomma kommun med
mål och åtgärder. Den enhetsövergripande arbetsgrupp (Helena
Björn, planeringsavdelningen och Bengt Strengbom, tekniska
avdelningen) som redan fanns och hade i uppdrag att arbeta
med integrerad kustzonsförvaltning2 (ICZM) i enlighet med EU:s
direktiv och definitioner har sedan dess ansvarat för programmets
framtagande. Arbetet har till största delen utförts av projektledare
och miljöutredare på planeringsavdelningen (initialt Geraldine
Thiere, slutförande Magnus Ellström och Åsa Cornander).

I Del C: Bilagor presenteras en rad fördjupningar och förtydliganden
inom bland annat lagstiftning, metoder och erosionstekniker.

Arbetet med att ta fram föreliggande kunskapsunderlag rörande
kustfrågor har skett i samråd och dialog med samtliga förvaltningar.

Utöver kustzonsprogrammet har en kartdatabas (geografiska
informationssystem GIS) sammanställts som innehåller de
framtagna planeringsunderlagen risk- och sårbarhetskartor,
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2

Integrerad förvaltning av kustområden, Integrated Coastal Zone Management – ett
etablerat begrepp inom internationell förvaltning och planering av kustområden.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har involverats genom
en integrerad samrådsprocess redan i början av projektet.
Kontinuerliga informations- och förankringsmöten har hållits för
berörda avdelningar och enheter. Planledningsgruppen har varit
politisk styrgrupp. Likaså har framtagningsprocessen förankrats
hos nämnder och förvaltningar.
Arbetet med kustzonsprogrammet har även kopplats till externa
aktörer. Det genomfördes en medborgardialog via Lommabuktens
kustvattenråd då ett informationsbrev om arbetsprocessen
skickades ut och ett samrådsmöte anordnades. Vidare har Lomma
kommun haft ett samarbete med de två statliga myndigheterna,
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Statens Geotekniska
Institut (SGI), vilka ansvarar nationellt för erosion och geotekniska
frågor. Lomma kommun har varit en av pilotkommunerna där
framtagna regionala modell- och kartverktyg för erosion testats
för lokala förhållanden. Kustzonsprogrammet har även stöttats av
externa forskningsprojekt. Ett av projekten var Implementering av
ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå (ECOSIMP) vilken
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syftade till att öka förståelsen för att integrera ekosystemtjänster
i den fysiska planeringen. Flera skånska kustkommuner och
lärosäten ingick för att diskutera kustzonsprogrammets upplägg
och koppling till konceptet om ekosystemtjänster. Kommunen har
också samarbetat med Lund University Centre for Sustainability
Studies (LUCSUS) avseende kommuners kommunikation av
klimatanpassning till medborgarna och beslutsfattare. Som en
del av forskningen ingick att forskare dokumenterade framsteg i
kustzonsprogrammets arbets- och förankringsprocess. Resultatet
presenteras separat efter att programmet är antaget. Läs mer om
de externa samarbetsprojekten i Bilaga 1.

Avgränsningar och
utgångspunkter

Det saknas en allmängiltig definition av vilket geografiskt område
som omfattas av begreppet kustzon. Kustzonens utbredning
definieras olika beroende på sakfråga. Utbredningen kan omfattas
antingen endast av fastlandet i anslutning till en havsstrand3, både
det kustnära vattnet och det kustnära inlandet4 eller omfatta
endast kustvattenmiljöer5. I kustzonsprogrammet har kustzonens
geografiska utbredning avgränsats efter de tre aspekterna
översvämning, erosion och strandskyddets syfte6, se figur 1. I
översvämningssammanhang avser begreppet kustzon området
mellan-3 till +4 meter över havet. I erosionssammanhang avses 500
meter breda remsor utmed strandlinjen, både till havs och in mot
land. I samband med strandskydd och strandens ekosystemtjänster
avses områden som omfattas av strandskyddslagstiftningen. Läs
mer om kustzonens avgränsning i Del B och i Bilaga 2.
En kommun har inga formella krav att kustzonsplanera eller att ta
fram fördjupade underlag för kusten. Däremot ställer plan- och

Figur 1. Kustzonens geografiska avgränsning i Lomma kommun
enligt kategorierna översvämning (blått), erosion (gult) och
strandskydd (grönt).

3
4
5
6

Boverkets definition i samband med bebyggelse
Länsstyrelsens definition i samband riksintresse för kustzonen
Lomma kommuns Marina naturmiljöprograms definition i samband med naturvärden
Allmänhetens tillgång till kusten och livsvillkoren för djur- och växtlivet
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bygglagen krav på att ny bebyggelse ska lokaliseras till mark som
är lämplig för ändamålet. I en kommun som Lomma, som tydligt
präglas av kusten och kustnära tätorter, är det extra viktigt att
det finns tydliga underlag för hur kustzonen ska behandlas i olika
planeringsprocesser, där långsiktig klimatsäkring är en av de
viktigaste aspekterna att ta hänsyn till.

Tabell 1. Översikt av de nio miljömål som bedöms ha koppling till
kustzonsprogrammets framtagning, innehåll och mål. Exempel på
lokala mål från övriga relevanta program står i kursiv stil.
Begränsad klimatpåverkan
Klimatförändringar är ett hot inte minst mot kustområdena, eftersom
det kan medföra stigande havsnivåer och fler och häftigare stormar.

Miljömålssystemet har en nära koppling till kustzons- och
klimatanpassningsfrågor med direkta beröringspunkter till flera
miljökvalitetsmål. Det svenska miljömålssystemet består av ett
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål.
Generationsmålet ska säkra en miljöpolitik som lämnar över ett
samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är steg
på vägen för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Kustzonsprogrammet berörs i huvudsak av miljömålen ”Hav i
balans och levande kust- och skärgård” samt ”God bebyggd miljö”.
Vidare kan kustzonsprogrammets mål och åtgärder kopplas till nio
av de lokala miljömålens inriktning, se tabell 1.

Lokalt mål (EKP): Att minska utsläpp av växthusgaser från Lomma kommun
genom minskad energianvändning och minskad användning av fossil energi.

Utgångspunkten i kustzonsprogrammet har varit att definiera
hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma
kommuns kust med avseende på de tre aspekterna översvämning,
erosion och strandskydd. FN:s klimatpanels klimatprognoser för år
2100 har varit vägledande för kustzonsprogrammet. Programmet
har utvecklat metoder och arbetssätt för att förvalta och anpassa
kustzonen utifrån de konsekvenser som ett förändrat klimat
innebär. De geografiska avgränsningarna för kustzonen ska vara
vägledande i kommunens framtida klimatanpassningsarbete.
Avgränsningarna kan t.ex. användas som utgångspunkt i risk- och
sårbarhetsbedömningar, för att avgöra platsers lämplighet för
bebyggelse och behovet för fysiska klimatanpassningsåtgärder
samt prioritering av miljö- och strandskyddstillsynd.

Sjöar och vattendrag transporterar näringsämnen och andra
föroreningar från sina avrinningsområden till kust- och havsområden.
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Lokalt mål (NMP): Kommunens klimatanpassningsarbete ska leda till att
naturmiljöskador på grund av ett förändrat klimat mininmeras.

Giftfri miljö
Många giftiga ämnen transporteras via vatten och luft ut i haven och
anrikas i marina näringskedjor.
Lokalt mål (MNMP): Utsläppen av miljögifter ska minska.

Ingen övergödning
Övergödning är ett hot mot rekreation och friluftsliv, turism, fiske och
biologisk mångfald.
Lokalt mål (MNMP & MMP): Kontinuerligt minska utsläpp av kväve och fosfor till
vattendrag och kustvatten.

Levande sjöar och vattendrag

Lokalt mål (NMP): Lomma kommun ska verka för en ökning av naturlig
vattenrening, biologisk mångfald och rekreationsvärden i och vid dammar och
vattendrag.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattenkvaliten är ett problem i många kustområden.
Exempelvis kan problemen med saltvatteninträngning i
dricksvattenbrunnar öka i kustzonen.
Lokalt mål (MMP): Grundvattnet i kommunen ska ha fortsatt god kvantitativ och
kvalitativ status.
(EKP) Energi- klimatplan 2015-2020
(MMP) Miljömål för Lomma kommun 2014-2020
(MNMP) Marint miljönaturprogram 2010-2020
(NMP) Naturmiljöprogram 2018-2025

Re

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Miljökvalitetsmålet stämmer väl överrens med inriktningen på
Europaparlamentets och rådets rekommendationer om integrerad
kustzonsförvaltning (ICZM). Målet syftar bland annat till att långsiktigt skydda
marina miljöer och kust- och skärgårdsområden med höga natur- och
kulturvärden.
Lokalt mål (MNMP): Lomma kommun ska verka för god tillgänglighet för
allmänheten och gynsamma livsmiljöer för växt- och djurlivet längs kusten.
Allmänheten ska kunna vandra längs med kommunens kustlinje med
undantag för fågelskyddsområden i kommunens norra och södra delar.
Vattenkvaliteten och livsmiljöerna för djur och växter i Lommabukten ska
förbättras och kunskapen om Lommabukten ska öka.

Myllrande våtmarker
Våtmarker har stor betydelse för biologisk mångfald samt
vattenrening från omgivande marker. Våtmarker kan även utjämna
flödestoppar.
Lokalt mål (NMP): Lomma kommun ska verka för en ökning av vattenkvaliteten,
den biologiska mångfalden och rekreationsvärdena som är knutna till
kommunens våtmarker.

God bebyggd miljö
Det är attraktivt att bo i kustområdet och många städer ligger längs
kusten. Stora kulturvärden är knutna till kustbebyggelse. Avvägningar
mellan kustnära byggande och friluftslivets och naturvårdens intressen
måste göras.
Lokalt mål (MMP): Kommunen ska vara ett gott exempel genom att bygga
ekologiskt och socialt hållbart och kompensera för negativa effekter som
byggande innebär. Kommunen ska också arbeta för att öka resor med gång-,
cykel- och kollektivtrafik.

Ett rikt växt- och djurliv
Målet har stor relevans för kustområden, som ofta har stor biologisk
mångfald. Biologisk mångfald ökar även upplevelsevärdena för
rekreation och friluftsliv.
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Genomförande och uppföljning

Kustzonsprogrammet är ett planeringsunderlag som är tänkt
att vara ett stöd för Lomma kommuns fysiska planering och
exploatering, klimatanpassning av kommunala anläggningar och
fastigheter, beredskapsfrågor (risk- och sårbarhetsanalyser), driftoch skötsel av kustmiljöer samt planering av strandskyddstillsyn och
miljötillsyn. Både kustzonsprogrammets vision och strategier med
tillhörande mål och åtgärder ska vara verkningsfulla och relevanta
samt realistiska och mätbara. Vision och strategier ska vara väl
förankrade i den kommunala verksamheten och programmet ska
hållas öppet för ett förändrat kunskapsläge och tidsramen är satt
till år 2030.
Kopplat till åtgärderna för varje strategi finns huvudansvarig och
delansvarig nämnd samt kostnaderna för den specifika åtgärden.
Huvudansvarig nämnd är markerad med fet stil. Huvudansvariga
nämnder har ansvaret för att medel söks i budgetprocessen
och att dessa åtföljs av en fördjupad kostnadsanalys. Om ingen
huvudansvarig nämnd anges är nämnderna lika ansvariga för hela
åtgärden eller delansvariga för olika områden/funktioner inom
samma åtgärd. Uppföljningsarbetet av strategiernas mål och
åtgärder ska integreras i kommunens ordinarie styrsystem och göra
avtryck i den årliga verksamhetsplaneringen, i budgetarbetet och
vid årsredovisningen. Resultatet av arbetet, i form av indikatorer
och nyckeltal, inom förvaltningar och verksamheter ska årligen
sammanfattas i årsredovisningen. Som ett led i kommunens
kvalitetsarbete och för att underlätta uppföljningen av arbetet är
att indikatorerna redovisas i verktyget STRATSYS, vilket innebär att
de naturligt kommer att ingå i planering och uppföljning.

Lokalt mål: Den biologiska mångfalden, både naturtyper och arter, ska ges
förutsättningar att behållas och utvecklas.
Lokalt mål (NMP): Hänsyn till klimatförändringarnas effekter ska finnas med i
naturvårdsutredningar.
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Lagstiftning, förordningar
och direktiv

Det finns idag ingen enskild lagstiftning som direkt styr
klimatanpassningsarbetet, däremot finns det lagrum som
berör klimatanpassningen på olika sätt. Det krävs stora insatser
för bland annat kommuner, regioner och myndigheter för att
anpassa samhället till de förändrade klimatförutsättningarna. Ett
viktigt redskap i processen att planera samhället mer flexibelt
för att kontinuerligt kunna anpassa samhället till ändrade
klimatförhållanden är den kommunala fysiska planeringen.
Klimatanpassning i den fysiska planeringen handlar exempelvis
om att i nya planer hantera frågor som rör utformningen och
lokaliseringen av verksamheter och bebyggelse, samt att ta ställning
till behovet av skyddsåtgärder och tillräckliga skyddsavstånd utifrån
de förväntade klimatförändringarna. Den fysiska planeringen
styrs främst av plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken
(1998:808). Vid hänsyn till klimatförändringar i planeringen finns
ytterligare ett flertal regelverk. I dessa sammanhang är bland annat
lag om skydd mot olyckor (2003:778), lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (2006:544), översvämningsförordningen
(2009:956) och marina direktivet (2008/56/EG). Några av dessa
regelverk presenteras i korthet nedan. För ytterligare regelverk se
Bilaga 3.

Plan- och bygglagen
Den kommunala fysiska planeringen styrs främst av plan- och
bygglagen (PBL). PBL har flera bestämmelser som kan kopplas till
klimatanpassningsproblematiken på olika sätt. Flera bestämmelser
skärper uppmärksamheten på klimatkraven och förtydligar
att hänsyn behöver tas till miljö- och klimataspekter vid all
planläggning och annan prövning. PBL är ett effektivt redskap
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för klimatanpassning när ny bebyggelse planeras på oexploaterad
mark eller vid annan förändrad markanvändning.

Miljöbalken
Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Översvämningsförordningen
Översvämningsförordningen (2009:956) syftar till att kartlägga
områden med risk för översvämning och upprätta förvaltningsplaner
med åtgärder för att minska samhällets sårbarhet samt sociala,
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid höga flöden.

Marina direktivet
Marina direktivet innebär stora satsningar för att främja havsmiljön.
Huvudmålet är att uppnå god ekologiskt status i haven senast år
2020. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att direktivet
genomförs.

Re

Koppling till Lomma
kommuns måldokument,
planer och program
I Lomma Kommuns vision 2030 beskrivs kommunen bland annat
som hållbar – såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt och
värnar om invånarna, miljön och näringslivet. Lomma kommuns
övergripande mål 2015-2018 är inriktade på ledorden kvalitet,
hållbarhet, service och trygghet.
Nedan presenteras några måldokument, program och planer som
har koppling till kustzons- och klimatanpassningsarbetet i Lomma
kommun.

Översiktsplan 2010
Kommunens översiktsplan är framtagen 2010 och fastslår
utvecklingen av den fysiska planeringen och mark- och
vattenanvändningen i kommunen såsom ställningstaganden
och underlag för kustvatten, klimatanpassning, miljö- och
riskfaktorer, riksintressen, rekreation och friluftsliv, skyddad
natur, teknisk försörjning samt beredskaps- och säkerhetsfrågor.
Översiktsplanens ställningstaganden och underlag som är relevanta
för kustzonsprogrammet presenteras i bilaga 4. Arbetet med att ta
fram en ny översiktsplan påbörjades år 2016 och den planeras att
antas år 2020.

Marint Naturmiljöprogram 2010-2020
Det Marina naturmiljöprogrammet är vägledande i
kustzonsförvaltningen och övrigt förändrings- och förnyelsearbete
som rör havet och kustzonen. Det utgör underlag för den fysiska
planeringen i Lomma kommun och används bland annat för
översikts- och detaljplaner, som underlag i arbetet med EU:s
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ramdirektiv för vatten samt utgör en viktig bas i kommunens
miljöarbete.

Naturmiljöprogram 2008-2016
I Naturmiljöprogrammet presenteras värdefulla natur- och
grönområden i kommunen. Det ska ses som en sektorsplan och
fungerar som underlag för den fysiska planeringen i Lomma
kommun. Programmet presenterar också värdefulla natur- och
grönområden i kommunen. Arbetet med att ta fram ett nytt
Naturmiljöprogram pågår och väntas antas under 2018 med målår
2025.

Fördjupad översiktsplan
för kusten 2006
Den fördjupade översiktsplanen för kustzonen behandlar ett
område som sträcker sig från Bjärreds södra gräns till Habo
ljungs camping och Trekantsdammen. Planen omfattar även
Örestads golfbana och den jordbruksmark som ligger mellan Södra
Västkustvägen och Lommabanan. Syftet med planen är bland annat
att reservera plats för spårburen kollektivtrafik samt att bevara
landskapsbilden i kustområdet och anger en restriktiv hållning till
ytterligare bebyggelse.

Skötselprogram för Lomma
kommuns grönytor 2015
Utveckling och skötsel av specifika grönytor hanteras i
Skötselprogram för Lomma kommuns grönytor (Lomma kommun,
2015). I kustzonsammanhang fungerar programmet som ett
underlag för dispensprövning i de strandskyddade delarna av
kommunens grönområden. Programmet belyser även förekomst
och möjliga skötselstrategier för bekämpning av invasiva arter i
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kommunala grönområden. Planen riktar sig främst till de ansvariga
för grönområden men ska också fungera som informationsmaterial
till övergripande planer och planeringar inom kommunen.

Miljömål för Lomma
kommun 2014–2020
Lomma kommun har sedan år 2004 arbetat med att ta fram och
anta lokala miljömål och åtgärder. Samtliga antagna miljömål och
åtgärder har samlats i ett dokument för att kunna överblickas i
sin helhet. Dokumentet visar vilken riktning som kommunens
miljöarbete ska ha och på sikt uppnå genom att genomföra
åtgärderna. De lokala miljömålen ska fungera som underlag
för de kommunala verksamheterna. Målen ska också ses som
inspirationskällor för alla i kommunen och vara vägledande för
näringsliv, organisationer och invånare.

Energi- och klimatplan 2015–2020
Syftet med denna plan är att styra Lomma kommuns utveckling mot
att bli en energieffektiv och växthusgassnål kommun som samtidigt
säkerställer alla medborgares tillgång till energi. Planen fungerar
som ett strategiskt verktyg för att säkerställa energitillgången till
kommunens medborgare, bidra till att använda energi mer effektivt
och till att göra en omställning till ett samhälle som baseras på
förnybara energikällor. Planen ska ange riktningen för hur det
nationella miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” ska uppnås
och samtidigt uppfylla det lagstadgade kravet på att kommunen
ska ha en aktuell energiplan.
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Vision för kusten
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Lomma kommun prioriterar en naturliknande kust som
är tillgänglig för allmänheten.
Lomma kommun främjar kustzonens och strändernas
ekosystemtjänster så att kommande generationer kan
fortsätta nyttja dess tillgångar.
Lomma
kommun
minskar
framtida
klimat
anpassningsbehov och klimatanpassningskostnader
för kommande generationer.
Lomma kommun värnar sitt kust- och strandnära
markinnehav för att kunna skydda de allmänna
intressena mot klimatförändringarna.
Lomma kommun tillåter översvämnings- och erosions
processer på kustavsnitt utan samhälls
viktiga
funktioner. Nödvändiga klimat
anpassnings- och
skyddsåtgärder vidtas där allmänna intressen hotas.
Lomma kommun tydliggör klimat
anpassnings
ansvaret gentemot samhället, sina invånare och sin
organisation.
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Strategier
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1. Samverka aktivt
och tvärsektoriellt

2. Använda rättssäkra verktyg

3. Tillhandahålla användbar
information

4. Följa upp förändringen
av kustzonen

5. Utveckla krisberedskapen
för extrema väderhändelser

6. Förebygga och mildra
klimatförändringens konsekvenser
på kustnära mark

7. Genomföra välavvägda
fysiska anpassningsåtgärder

8. Bevaka samhällsekonomiska
aspekter

9. Öka kunskapen
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Strategi 1: Samverka aktivt och
tvärsektoriellt
Att samverka aktivt och tvärsektoriellt är grundläggande för
det framtida kustzons- och klimatanpassningsarbetet. Strategin
innebär att kommunen ska utveckla samverkan internt inom sin
organisation, främja dialog och kunskapsutbyte med externa
aktörer samt satsa på information och dialog med medborgare.
Extern samverkan ska främjas i form av att bibehålla befintliga
samarbeten, säkerställa kontinuerlig dialog med berörda
statliga myndigheter samt initiera nya samarbetsformer och
kunskapsutbyten med forsknings- och utbildningsinstanser.

Strategi 2: Använda rättssäkra
verktyg
Lagstiftningen är i nuläget inte tillräckligt anpassad för att hantera
ett förändrat klimat och det är inte tillräckligt prövat om befintliga
lagrum går att tillämpa i syfte att främja klimatanpassningsarbete
och för att ställa krav på skyddsåtgärder i kustzonen. Det är därför
viktigt att det finns tydliga beslut på vilken inriktning Lomma
kommuns kustzons- och klimatanpassningsarbete ska ha samt att
befintliga lagrum och verktyg tillämpas för att uppnå detta.

Strategi 3: Tillhandahålla
användbar information
Kunskapsläget kring kustzons- och klimatanpassningsaspekter
är föränderligt och nya underlag tas fram både av kommunen
och andra aktörer. Information i samband med kustzons- och
klimatanpassningsfrågor kan ges i form av digitala kartor
som tillgängliggörs och sprids med hjälp av geografiska
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informationssystem (GIS). Strategins främsta syfte är
säkerställa att kommunen har rutiner för att uppdatera och
aktualisera sin geografiska information, att arkivera GISinformation i uppföljningssyfte, att tillgängliggöra kustzons- och
klimatanpassningsunderlag kommunövergripande samt att
stötta sina förvaltningar i arbetet med att koppla kustzons- och
klimatanpassningsunderlag till befintliga processer.

Strategi 4: Följa upp
förändringen av kustzonen
Lomma kommuns kustzon och det lokala klimatet kommer att
förändras, samtidigt som samhället utvecklas. Förändringar
i samhället och kustmiljön har skett historiskt, dock har
lokala förändringar inte registrerats på ett systematiskt och
uppföljningsbart sätt. Det är därför svårt att överblicka vilka
kostnader som kommunen har lagt för att säkra upp kusten mot
erosionsprocesser eller hur ofta klimatrelaterade händelser har
haft konsekvenser för kommunal verksamhet. Det är därför viktigt
att förbättra dokumentationen i syfte att möjliggöra uppföljning
och utvärdering över tid.

Strategi 5: Utveckla
krisberedskapen för extrema
väderhändelser
Lommas kustzon är sårbar för tillfälliga störningar genom
klimatrelaterade händelser orsakade av storm, våguppspolning
och tillfälliga högvattentillstånd i vattendrag och havet. Redan idag
har både storm- och översvämningsproblem ökat i antal och effekt.
Fram till år 2030 ökar sannolikheten att drabbas av tillfälligt förhöjda
vattenstånd i kustzonen i samband med allvarliga stormar och höga
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inlandsflöden. Lomma kommun behöver utveckla krisberedskapen
för extrema väderhändelser, förebygga olyckor och utsläpp av
farliga ämnen inom kustzonen och säkerställa beredskapen för
olyckshantering avseende risken för allvarliga skador på kustzonens
er och människors hälsa. Vidare behöver kommunen informera
medborgare om egenansvaret för att hantera klimatrelaterade
händelser och störningar.

att begränsa kustexploateringen i syfte att minska framtida
klimatanpassningsbehov och kostnader samt att överlämna ett
hållbart samhälle till kommande generationer. Kustexploateringen
måste finansiera framtida anpassningsbehov och kommunen
måste därför utveckla och kommunicera verktyg för att avgöra
grundläggande anpassningsstrategier enligt samhällsekonomiska
principer.

Strategi 6: Förebygga och
mildra klimatförändringens
påverkan på kustnära mark

Strategi 8: Bevaka
samhällsekonomiska aspekter

En viktig del i att förebygga klimatförändringens negativa
konsekvenser är att utveckla och förvalta kustzonen ännu mer
medvetet. Ekosystembaserad skötsel och drift på kommunal
mark, särskilt avseende underhåll av strandzonen, ska ske för
att främja kustzonens ekosystemtjänster och motståndskraft
mot klimateffekter. För att uppnå att längre sammanhängande
kustavsnitt förvaltas enligt liknande principer bör kommunen
informera intresserade markägare om mål och riktlinjer för
ekosystembaserad skötsel i kustzonen. Kommunen ska utveckla och
implementera kustzonsprogrammets strategier för översvämning,
erosion och strandskydd på kust- och strandmark.

Klimatförändringarna har redan idag lett till ökade kostnader
för kommunen i form av akut hantering, återställning och
skadeståndsreglering i samband med klimatrelaterade händelser
samt nya investeringar i kapacitets- eller skyddsförbättrande
åtgärder som minskar samhällets sårbarhet. Det är av stor vikt
att uppnå en god kontroll och styrning över klimatrelaterade
kostnader. Kostnadsutvecklingen till år 2030 ska vara
systematiskt uppföljningsbar över tid vilket kräver metoder för
att redovisa klimatrelaterade drift- och underhållskostnader samt
investeringsbehov för anpassningsåtgärder.

Strategi 9: Öka kunskapen
Strategi 7: Genomföra
välavvägda fysiska
anpassningsåtgärder
Fysiska anpassningsåtgärder kommer att krävas för att
skydda Lomma kommun från klimatförändringarnas effekter.
Skydds- och anpassningsbehoven är redan idag stora och
kopplade till omfattande kostnader. Det är därför viktigt

I dagsläget är långt ifrån alla konsekvenser som ett förändrat klimat
kan orsaka i kustzonen klarlagda. Det är därför ytterst viktigt att
kommunen bevakar frågor där klimatkonsekvenser är sannolika
men där det i dagsläget saknas grundläggande kunskap och
åtgärdsstrategier. Kommunen ska satsa på att systematiskt minska
kunskapsgapet genom egna utredningar eller samarbeten med
expertmyndigheter och forskning. Kommunen ska också utveckla
rutiner för att löpande anpassa förvaltningen av kustzonen till
förändringar i kunskapsläget.
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Ställningstaganden
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Detta avsnitt sammanfattar de viktigaste
ställningstagandena och visar hur arbetet
med att skapa en hållbar kustzon med
hänsyn till översvämning, erosion och
strandskyddsaspekter ska ske.
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Ställningstaganden för
minskad översvämningsrisk

• Skyddsområden för befintliga översvämningsskydd ska
tydliggöras i den fysiska planeringen.

Ställningstaganden för minskad
risk på grund av erosion
• Investeringar i erosionsskydd ska prioriteras utifrån
platsens erosionsbenägenhet och samhällets sårbarhet på
plats. Erosionsskydd anläggs inte på platser som ej hotar
samhällsviktig bebyggelse/infrastruktur.

• På sikt ska skillnaden tydliggöras mellan områden som kan
säkras mot permanent havsnivåhöjning genom skydd och
områden som inte kan säkras av geofysiska skäl.

• Dokumentation och uppföljning av skador, genomförda
reparationer/underhållsåtgärder och kostnader av redan
befintliga skydd ska ske regelbundet, systematiskt och vara
tillgängligt för förvaltningen.

• Grunda havsområden ner till 3 meters djup ska pekas ut i den
översiktliga planeringen.
• Översvämning ska tillåtas ske på platser där samhällsintressen
inte hotas. Dessa platser undantas från exploatering
och reserveras som översvämningsytor respektive
klimatkompensationsområden i kommande översiktsplan.
Utpekade platser bör omfatta kustnära mark upp till +4 meter
över havet.

• Dokumentation och uppföljning av erosionsskador ska ske
systematiskt och vara tillgängligt för förvaltningen.
• I takt med att åtgärder i kustområdet genomförs ska
olämpliga1 erosionsskydd bytas ut.

• Kommunal mark, fastigheter och anläggningar ska klassas
med avseende på översvämningsrisk. En sammanhållen
strategi för fysiska åtgärder eller reträtt tas fram för att säkra
samhällsviktiga funktioner som kommunen ansvarar för senast
år 2021.
• Kompletterande skyddsåtgärder ska utredas för att skydda
bebyggelsen i hamnen, centrala Lomma och Lomma hamn
senast 2020.
• Fördröjningsmagasin, översvämningsytor och
klimatanpassningsområden som skyddar samhällsviktiga
funktioner ska likställas andra tekniska skyddsanläggningar i den
långsiktiga investeringsplanen.
• Dialog och informationshantering ska utvecklas.
1
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Olämpligt erosionsskydd kan exempelvis vara att skyddet inte ger en
samhällsekonomisk lönsamhet, orsakar erosion på annan plats eller inte ger ett
tillräckligt skydd
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Ställningstaganden för
strandskydd och skötsel
enligt ekosystemansatsen
• Hårda privata anläggningar på kommunal mark i strandzonen
ska minska i antal, exempelvis bryggor, båtramper,
båtuppställningsplatser och tillfarter. För att säkra funktion och
tillgänglighet anläggs färre, eventuellt större objekt i kommunal
rådighet istället.
• Strandstråket ska upprätthållas med målsättningen att
så stor andel av stråket som möjligt ska gå längs stranden.
En utredning av alternativa sträckningar på erosions- och
översvämningsutsatta platser ska tas fram för att säkerställa ett
sammanhängande gångstråk även i ett förändrat klimat.
• Tillståndsgivna driftrutiner enligt ansökningar till mark- och
miljödomstolen ska dokumenteras och följas upp avseende
skyddsfunktion, miljökonsekvenser och underhållsbehov.
• Inplantering av invasiva arter ska inte tillåtas på
kommunal mark i kustzonen. På strandskyddad mark
ska en aktiv bekämpning av befintliga bestånd ske. Detta
kan kombineras med nyplantering av arter lämpliga med
avseende på biologisk mångfald, en attraktiv kustmiljö och
erosionsdämpningsförmåga.
• Kustmiljötyper/habitattyper som är typiska för Lommabukten
samt sammanhängande strand- och sandformationer ska
främjas genom anpassad skötsel.
• Information och rekommendationer om bekämpning av
invasiva arter ska ges till privata markägare i kustzonen.
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Mål och åtgärder

26

Re

I detta avsnitt har de mål och åtgärder samlats som visar
hur arbetet ska ske för att uppnå visionen för kusten 2030
och implementera kustzonsprogrammets nio övergripande
strategier i kommunens förvaltning, processer och
beslut. Mål och åtgärder redovisas i form av tabeller, där
ansvarsfördelning och kostnadsuppskattning framgår. Hur
programmet ska genomföras och följas upp beskrivs på
sidan 11 i denna del.
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1. Samverka
aktivt
och tvärsektoriellt
r
e
Re
•
•
•

Visioner:
Lomma kommun prioriterar
en naturliknande kust
som är tillgänglig för
allmänheten.
Lomma kommun
minskar framtida
klimatanpassningsbehov
och klimatanpassningskostnader för kommande
generationer.
Lomma kommun tydliggör
klimatanpassningsansvaret
gentemot samhället,
sina invånare och sin
organisation.

s
mis

v

Förvaltning, utveckling och klimatanpassning av kustzonen ska ske på ett samordnat, tvärsektoriellt och tydligt
sätt.
En regelbunden dialog och informationsutbyte ska ske med alla aktörer.
Berörda aktörer ska fortbildas om kustzonens värden, förändringsprocesser, direktiv och anpassningsbehov.
Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

Mål 1.1 Kommunens förvaltningar och nämnder ska alla aktivt delta i kustzonsförvaltningen och
klimatanpassningsarbetet
Åtgärd 1.1.1

Kustzonsprogrammets åtgärder ska
integreras i berörda verksamhetsplaner.

Ordinarie
verksamhet

-

2018-2020

Alla

Ej
påbörjad

Åtgärd 1.1.2

Kust- och klimatanpassningsfrågorna
ska integreras i översiktsplanen.

Inom ÖP
budget

-

2018-2020

KS

Pågående

Mål 1.2 Ansvariga beslutsfattare ska vara väl informerade om kust- och klimatanpassningsarbetet i kommunen.
Åtgärd 1.2.1

Från 2018 ska kommunens beslutsfattare Ordinarie
tillhörande kommunstyrelsen, miljö- och verksamhet
byggnadsnämnd och teknisk nämnd
regelbundet informeras om pågående
kust- och klimatanpassningsprojekt
samt om kustzonsutvecklingen i ett
flerårsperspektiv.

-

Fr.o.m. 2018

KS

Påbörjad

Åtgärd 1.2.2

Kustzonsförvaltningen och
Ordinarie
klimatanpassningsarbetet ska
verksamhet
tydliggöras i kommunens årsredovisning.

-

Fr.o.m. 2019

KS

Ej
påbörjad
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Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

mi

Genomförandeperiod

ssv

Ansvar

ers

Mål och Mål och
genomförande
genomomförande

ion

Status
2018

Mål 1.3 Kustzonsförvaltning och klimatanpassning ska tillämpas utifrån aktuell kunskap och följa forskningsläget.
Åtgärd 1.3.1

Strategiska samarbeten
med andra kommuner och
kommunala samarbetsorgan
som rör kustzonsförvaltning eller
klimatanpassning finansieras
långsiktigt, exempelvis
vattenråden, dagvattengruppen,
erosionsskadecentrum,
Öresundsvattensamarbetet.

Finns i
dagens
budget

-

Fr.o.m. 2018

KS

Pågående

Åtgärd 1.3.2

Kommunen ska delta i
kunskapsutvecklande samarbeten med
lärosäten, regionen, staten och andra
kommuner.

Projektbaserat

-

Fr.o.m. 2018

KS

Pågående

Mål 1.4 Kommunen ska ha en regelbunden och bred dialog om kust- och klimatanpassningsfrågor med medborgarna
och kustanvändare.
Åtgärd 1.4.1

Kommunen ska utveckla
medborgardialogen om kust- och
klimatanpassningsfrågor med
kustanvändare och medborgarna.

Ordinarie
verksamhet

-

Fr.o.m. 2018

Alla

Ej
påbörjad

Åtgärd 1.4.2

Kustvattenrådet ska träffas minst en
gång om året för dialog och information.

Ordinarie
verksamhet

-

Fr.o.m. 2018

KS

Pågående

Åtgärd 1.4.3

Planeringsunderlag från
kustzonsprogrammet ska publiceras på
www.vattenatlas.se

Ordinarie
verksamhet

-

Fr.o.m. 2018

KS

Ej
påbörjad
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Visioner:
Lomma kommun prioriterar
en naturliknande kust
som är tillgänglig för
allmänheten.
översvämnings- och
erosionsprocesser
på kustavsnitt utan
samhällsviktiga
funktioner. Nödvändiga
klimatanpassnings- och
skyddsåtgärder vidtas där
allmänna intressen hotas.
Lomma kommun tydliggör
klimatanpassnings-ansvaret
gentemot samhället,
sina invånare och sin
organisation.

s
mis

v

Tydliggöra och tillämpa de juridiska möjligheterna för klimatanpassad myndighetsutövning.
Utveckla enhetliga standarder för att säkerställa en rättssäker och jämförbar myndighetsutövning.
Satsa systematiskt på klimatanpassningsåtgärder på kommunala fastigheter och anläggningar.
Främja klimatanpassningsåtgärder på privat egendom genom strategiskt arbete.
Förvalta kommunens markinnehav och säkra rådighet längs kusten.
Utveckla strandskyddstillsyn för att långsiktigt säkra kustens tillgänglighet.
Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

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

2019-2020

MBN,
TN, KS

Ej
påbörjad

30
En intern utbildning avseende
de juridiska förutsättningarna för
klimatanpassning i kommunal förvaltning
ska genomföras.

-

2020

KS

Ej
påbörjad

Resultaten från åtgärd 2.1.1 ska
användas så att befintliga juridiska
medel kan tillämpas i syfte att
uppnå klimatanpassning genom
myndighetsutövning respektive genom
att främja frivilliga åtgärder.

-

Fr.o.m. 2020

MBN,
KS

Ej
påbörjad

Åtgärd 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.

Åtgärd 2.1.2

Åtgärd 2.1.3

30
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Ordinarie
verksamhet

Re

Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

mi

Genomförandeperiod

ssv

Ansvar

ers
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Status
2018

Mål 2.2 Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med kustzonen ska vara transparent, jämförbart och väl förankrat.
Åtgärd 2.2.1

Samordnade krav avseende kustzonsoch klimatanpassningsaspekter ska
utvecklas för att användas i samband
med prövning, tillsyn, översikts- eller
detaljplanering.

40

-

2020

KS,
MBN

Ej
påbörjad

Åtgärd 2.2.2

Möjligheter att införa krav på
klimatanpassningsåtgärder såsom
anpassad dagvattenhantering,
erosionsåtgärder eller liknande, bevakas
vid all kommunal planläggning.

Ordinarie
verksamhet

-

Fr.o.m. 2020

KS

Pågående

Åtgärd 2.2.3

Underlag och riktlinjer från
kustzonsprogrammet ska integreras i
översiktsplanen.

Ordinarie
verksamhet

-

T.o.m. 2030

KS

Pågående

Mål 2.3 Kommunen ska så långt möjligt ha rådighet* över mark och vatten i kustzonen.
Åtgärd 2.3.1

Kommunen ska öka sitt markinnehav i
kustzonen.

Del av
strategiskt
markförvärv

Åtgärd 2.3.2

Kommunen ska utreda rådigheten*
40
över det grunda kustvattnet för de
kustfastigheter som inte ägs av
kommunen. Utredningen ska belysa vad
det privata ägandet av vatten i kustzonen
innebär med avseende på ansvar för
klimatanpassning, tillgänglighet och
kustspecifika åtgärder.

-

Fr.o.m. 2018

KS

Pågående

-

2020

KS

Ej
påbörjad
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Beskrivning

Kostnad tkr

Åtgärd 2.3.3 En utredning om hur
40
klimatanpassningsåtgärder kan främjas
genom avtal med annan markägare i
exploateringssammanhang ska tas fram.
Resultatet bör kopplas till kommunens
allmänna riktlinjer om markanvisning och
exploatering.

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

-

2020

KS

Ej
påbörjad

Fr.o.m. 2018

MBN,
KS

Ej
påbörjad

MBN

Ej
påbörjad

Mål 2.4 Strandskyddstillsynen ska vara systematiserad och prioriterad.
Åtgärd 2.4.1

Kommande tillsynsärenden och
dispenser för strandskydd ska registreras
i GIS som stöd för lägesbundna analyser.

Åtgärd 2.4.2

Befintliga strandskyddsdispenser
kartläggs i GIS.

*Med rådighet avses här att ha rätt att utföra åtgärder i och i direkt närhet till vatten. Detta kan uppnås exempelvis
genom att äga marken eller vattenanläggningen, bilda samfälligheter, sluta avtal med markägaren eller ordna servitut.

32
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Visioner:
Lomma kommun
minskar framtida
klimatanpassningsbehov
och klimatanpassningskostnader för kommande
generationer.
Lomma kommun tydliggör
klimatanpassnings-ansvaret
gentemot samhället,
sina invånare och sin
organisation.

s
mis

v

Säkerställa tillgängligheten av kust- och klimatanpassningsunderlag kommuninternt.
Utveckla rutiner för tillämpning av kust-och klimatanpassningsunderlag i kommunal verksamhet.
Uppdatera kommunens geografiska information regelbundet.
Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

Mål 3.1 Kustzons- och klimatanpassningsunderlag ska vara tillgängligt för alla berörda tjänstemän.
Åtgärd 3.1.1

Kustzonsprogrammets framtagna
kartunderlag ska tillgängliggöras för alla
berörda kommunala förvaltningar.

2018

MBN,
KS

Ej
påbörjad

Åtgärd 3.1.2

En rutin ska tas fram för hur kustzonsoch klimatanpassningsunderlag från
alla delar av kommunal förvaltning ska
hanteras och tillämpas.

2018

MBN,
KS

Ej
påbörjad

Mål 3.2 GIS-underlag som ligger till grund för kustzonsförvaltning och klimatanpassning ska vara aktuella och
uppdaterade.
Åtgärd 3.2.1

Aktualiserad geografisk information
(prognosscenarier, risker mm) som tas
fram av andra myndigheter ska bevakas
och integreras i de interna systemen i
takt med att det tillgängliggörs.

Åtgärd 3.2.2

Resurser för inköp av GIS-underlag
som är av grundläggande karaktär eller
nödvändigt för uppföljning ska bevakas
i budgetarbetet med jämna mellanrum
som en strategisk satsning.

Åtgärd 3.2.3 En översyn av kustzonsprogrammets
GIS-underlag görs minst vart 5:e år

34

Ordinarie
verksamhet

Årligen fr.o.m.
2018

200/ 2019
år

Ordinarie
verksamhet

Fr.o.m. 2018

KS,
MBN

Pågående

MBN,
KS

Påbörjad

KS,
MBN

Pågående
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Visioner:
Lomma kommun
minskar framtida
klimatanpassningsbehov
och klimatanpassningskostnader för kommande
generationer.
Lomma kommun
värnar sitt kust- och
strandnära markinnehav
för att kunna skydda de
allmänna intressena mot
klimatförändringarna.
Lomma kommun tillåter
översvämnings- och
erosionsprocesser
på kustavsnitt utan
samhällsviktiga
funktioner. Nödvändiga
klimatanpassnings- och
skyddsåtgärder vidtas där
allmänna intressen hotas.
Lomma kommun tydliggör
klimatanpassnings-ansvaret
gentemot samhället,
sina invånare och sin
organisation.

•
•

s
mis

v

Dokumentera och följa upp kommunens kustzon med avseende på klimatförändringens konsekvenser,
samhällsutveckling och anpassningsbehov även efter år 2030.
Säkerställa kustzonsprogrammets implementering och uppföljning.
Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

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

Installation
senast 2019,
uppföljning
därefter.

TN, KS

Ej
påbörjad

Åtgärd 4.1.2

Dokumentering av översvämningar och
storm i kustzonen ska systematiseras
och redovisas årligen och ingå i
relevanta delar i årsredovisningen.

Fr.o.m. 2018

TN, KS

Pågående
men ej
systematiserat

Åtgärd 4.1.3

Minst vart 5:e år ska
förändringsprocesser i havsområdet
följas upp.

Start 2019

KS

Pågående
men ej
systematiserat

40/ 5 år

-

Mål 4.2 Kunskapen om den lokala utvecklingen av och konsekvenserna på kommunens kustzon ska öka systematiskt.
Åtgärd 4.2.1

36

Påverkan på kustzonen ska följas upp
och redovisas med hjälp av nyckeltal*.

Fylls i separat tabell

Alla,
enligt
tabell
nedan

Ej
påbörjad
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Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

mi

Genomförandeperiod
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Ansvar
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Status
2018

Mål 4.3 Förändringar avseende kommunens fysiska anpassningsåtgärder ska dokumenteras systematiskt.
Åtgärd 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.

2019-2020

TN

Ej påbörjat

Åtgärd 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.

Senast 2019

TN

Ej påbörjat

Åtgärd 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.

Fr.o.m. 2018

TN

Påbörjat
men ej
systematiserat

Fr.o.m. 2019

TN, KS

Ej
påbörjad

Åtgärd 4.3.4 En utvärdering av skyddsåtgärder och
skötselrutiner tas fram.

100
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Mål 4.4 Kustzonsprogrammets mål och åtgärder ska implementeras och följas upp förvaltningsövergripande.
Beskrivning
Åtgärd 4.4.1

Kustzonsprogrammets implementering
ska följas upp, t ex genom att rapportera
åtgärderna i Stratsys.

Åtgärd 4.4.2 En central stödfunktion ska finnas
på varje berörd avdelning för
måluppfyllelsen.

38

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

Fr.o.m. 2019

Alla, KS Ej
påbörjad

Fr.o.m. 2019

Alla

Ej
påbörjad

Re
*Tabell för lokala indikatorer och nyckeltal (rapportering i Stratsys)
Klimatindikatorer, mått på skillnaderna av effekten av lokala klimatförändringar.
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Ansvar

Arealförändringar orsakade av en förflyttad strandlinje, vart 5:e år

TN

Medel- och extremvärden för vattenstånd, vindstyrka, vindriktning och nederbörd från kommunens väderstation, årligen

TN

Händelserapporter om storm och högvatten i kustzonen, årligen. När information finns ska data om översvämningsareal och
vattenstånd ingå.

TN

Kommunens areal grunda havsområden (grundare än 3m djup), när nya data föreligger

Ordinarie
verksamhet

KS

Samhällsindikatorer, mått på påverkan på samhällsutvecklingen lokalt.

Kostnad tkr

Ansvar

Andel kuststrand som är tillgängligt för allmänheten via strandstråket, årligen

Ordinarie
verksamhet

KS

Areal kustzon som är skyddad av fysiska klimatanpassningsåtgärder, årligen

TN

Typ och läge för strandskyddsärenden.

MBN

Bebyggelseareal inom riskzon för översvämning och erosion.

KS

Areal kommunägd mark inom kustzonen, årligen.

KS

Konsekvensindikatorer, mått på konsekvenserna av klimathändelser lokalt.

Kostnad tkr

Ansvar

Händelserapporter om klimatrelaterade skador på kommunala fastigheter och anläggningar (VA, park, gata), årligen

TN

Händelserapporter om klimatrelaterade avbrott och störningar i kommunal verksamhet och samhällsviktig funktion, årligen

TN

Antal räddningsinsatser i samband med storm och vattenskador per 1000 invånare, skadeståndskostnader,
återställningskostnader

TN

Händelserapporter om större olyckor och utsläpp av miljöfarliga ämnen.

MBN

Sammanställning årligen om skadeståndskostnader vid klimatrelaterad händelse

TN

Sammanställning årligen om åtgärds- och återställningskostnader vid klimatrelaterad händelse

TN

Anpassningsindikatorer, mått på lokala anpassningsåtgärder för att minska effekt, påverkan och konsekvens.

Kostnad tkr

Ansvar

Drift- och underhållskostnader per meter erosionsskydd respektive per m översvämningsskydd, årligen

TN

Protokoll från egenkontrollen, när data föreligger

TN, MBN

Protokoll från funktionskontroller, årligen. När storm eller tillfälliga högvattenstånd har orsakat skador och konsekvenser för
skyddseffekten, bifogas dokumentation om dessa.

TN

Fördröjningskapacitet och översvämningsareal i avrinningsområdena

KS

Skyddsåtgärders geografiska läge, krönhöjd och effektområde

TN
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5. Utvecklae rberedskapen
för extrema väderhändelser
Re
•
•
•

Vision:
Lomma kommun
minskar framtida
klimatanpassningsbehov
och klimatanpassningskostnader för kommande
generationer.

•

s
mis

v

Utveckla den strategiska beredskapen för krishantering i kustzonen avseende översvämnings- och stormrisk.
Utveckla och följa principer för klimatanpassning av sårbara samhällsviktiga funktioner*.
Förebygga olyckor och utsläpp av farliga ämnen inom kustzonen och säkerställa beredskapen för
olyckshantering.
Utveckla en strategi för kommunikation om egenansvar till medborgare.
Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Mål 5.1 Det ska finnas en väl utvecklad beredskap för översvämnings- och stormhändelser i kustzonen med
klimatförändringsfaktor*.
Åtgärd 5.1.1

En djupgående risk- och
sårbarhetsutredning för översvämningar
tas fram för samhällsviktiga funktioner**
inom kustzonen.

2020

KS

Åtgärd 5.1.2

En behovsanalys för att skydda
eller anpassa samhällsviktiga
funktioner i kustzonen tas fram.
Konkreta rekommendationer kopplas
till kommunens fastigheter och
anläggningar med samhällsviktig
funktion.
1 ingen åtgärd, 2 mindre skyddsåtgärd
på plats, 3 flytt till säker plats inom
samma lokal, 4 verksamhets- eller
lokalbyte, 5 större fysisk åtgärd på annan
plats.

2021

KS

Åtgärd 5.1.3

Beredskapsövningar för scenario
”allvarlig översvämning” respektive
”storm” hålls.

Fr.o.m. 2019

KS
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Status
2018

Re

Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

mi

ssv

Genomförandeperiod

Ansvar

Åtgärd 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

Åtgärd 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

Åtgärd 5.1.6

Rutiner för kriskommunikation ses
över och utvärderas systematiskt efter
inträffade händelser.

Fr.o.m. 2018

KS

ers

Mål och Mål och
genomförande
genomomförande

ion

Status
2018

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

Senast 2021

TN
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Beskrivning
Åtgärd 5.2.2

VA-enheten ska ta fram och
implementera rutiner som
säkerställer att översvämnings- och
erosionsskador på kommunala VAoch dagvattenanläggningar inte hotar
samhällsviktig funktion. Åtgärder
för akuta störningar och långsiktiga
förändringar ska ingå.

Åtgärd 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.

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

2020

TN

2020

TN

Status
2018

Mål 5.3 Risker för klimatrelaterade störningar och utsläpp som innebär fara för hälsa och miljön ska vara förebyggda så
långt som möjligt.
Åtgärd 5.3.1

42

En översiktlig risk- och
sårbarhetsbedömning av miljöfarliga
verksamheter inom kustzonen
ska tas fram. Verksamheternas
kemikaliehantering, -förvaring
och utsläppsrisk samt kustzonens
sammanlagda exponeringsrisk och
sårbarhet för miljö- och hälsoskador bör
vägas in.

2019-2021

MBN

Re

Beskrivning
Åtgärd 5.3.2 En strategi för hur verksamheter som
identifierats som problematiska i 5.3.1 ska
hanteras tas fram.

Kostnad tkr

Drift
tkr

mi

ssv

Genomförandeperiod

Ansvar

2022

MBN

ers

Mål och Mål och
genomförande
genomomförande

ion

Status
2018

Mål 5.4 Ansvarsfördelningen mellan privata aktörer och kommunen för att skydda privat egendom ska vara tydlig och
välkänd.
Åtgärd 5.4.1

Kommunikationen ska utvecklas och
förtydligas avseende beredskaps- och
ansvarsfrågor på hemsidan.

Åtgärd 5.4.2 Riktade informationskampanjer om
beredskap för storm och översvämning
ska hållas regelbundet för boende i
kustzonen.

2020

KS

Vart 5:e år med
start 2019

KS

*Klimatförändringsfaktor innebär att man med hjälp av tillförlitliga data räknar upp klimatets framtida påverkan
istället för att utgå från dagens återkomsttider. Detta gör att man bättre kan planera beredskap och dimensionera
klimatanpassningsåtgärder, t.ex. hur högt och kraftigt ett erosionsskydd behöver vara för att skydda från
havsnivåhöjning och mer frekventa stormar, även långt in i framtiden.
**I detta dokument definieras samhällsviktig funktion som större vägar, skolor, förskolor, vårdcentraler, äldreboenden,
HVB-hem, LSS-boenden, flyktingboenden, större arbetsplatser, förråd som innehåller viktigt materiel, pumpstationer,
byggnader med krisledningscentral samt avloppsreningsverk och har därmed en bredare definition än den gängse
nationella definitionen.
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6. Förebygga
på kustnära mark
r
e
Re
•
•
•

Visioner:
Lomma kommun prioriterar
en naturliknande kust
som är tillgänglig för
allmänheten.
Lomma kommun främjar
kustzonens och strändernas
ekosystemtjänster så att
kommande generationer
kan fortsätta nyttja dess
tillgångar.

•

s
mis

Främja kustzonens ekosystemtjänster och motståndskraft mot klimatförändringar genom ekosystembaserad*
skötsel och drift på kommunal mark.
Informera intresserade markägare om mål och riktlinjer för ekosystembaserad skötsel i kustzonen.
Utveckla och implementera kustzonsprogrammets strategier för översvämning, erosion och strandskydd på
kust- och strandmark.
Följa upp att kommunala strandskyddade områden nyttjas i enlighet med gällande lagstiftning.
Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

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

2020

TN,
MBN,
KS

Ej påbörjat

Åtgärd 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.

2020

TN,
MBN,
KS

Ej påbörjat

Åtgärd 6.1.3

Möjligheter och fysiska hinder för reträtt
av värdefulla kust- och strandmiljötyper
in mot nuvarande land ska utredas för
reträttområden.

2019

KS

Påbörjat

Lomma kommun
minskar framtida
klimatanpassningsbehov
och klimatanpassningskostnader för kommande
generationer.
Lomma kommun tydliggör
klimatanpassnings-ansvaret
gentemot samhället,
sina invånare och sin
organisation.

v
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-
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Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

mi

Genomförandeperiod

ssv

Ansvar
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Status
2018

Mål 6.2 Det ska finnas en utvecklad dialog mellan kommunen och andra kustmarkägare i syfte att öka kustens
motståndskraft på sammanhängande sträckor.
Åtgärd 6.2.1

Kommunen ska informera andra
Ordinarie
markägare i kustzonen om mål och
verksamhet
riktlinjer för ekosystembaserad skötsel av
kust- och strandnära mark.

Åtgärd 6.2.2 Kommunen ska stötta initiativ där
ekosystembaserad skötsel av kust- och
strandnära mark sker i samarbete med
annan markägare i syfte att öka kustens
motståndskraft på sammanhängande
sträckor.

Projektbundet

Fr.o.m. 2019

KS

Ej påbörjat

Fr.o.m. 2019

KS

Ej påbörjat

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

Ej påbörjat

Åtgärd 6.3.2 En åtgärdsplan och
prioriteringsordning för att återställa
kommunal mark i enlighet med
strandskyddslagstiftningens krav ska tas
fram där så är relevant.

150

-

2020

TN, KS

Påbörjat

Åtgärd 6.3.3 Kommunen som markägare
ska årligen kontrollera om
strandskyddslagstiftningens krav
efterlevs på kommunal mark och vidta
åtgärder vid behov.

Ordinarie
verksamhet

-

Fr.o.m. 2018

KS

Påbörjat
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Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

Mål 6.4 Materialval och utformning av kommunens erosions- och översvämningsskydd ska vara lämpligt för ekologiskt
känsliga kustmiljöer.
2021

TN, KS

Ej påbörjat

Åtgärd 6.4.2 Den prioriteringsordning som idag finns Ordinarie
för erosionsåtgärder ska kompletteras
verksamhet
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.

2021

TN, KS

Ej påbörjat

Åtgärd 6.4.3 Systematiska tester för olika typer av
Projektkustskydd som gynnar strandskyddets
baserat
syften ska genomföras när ny teknik eller
kunskap framkommer.

Fr.o.m. 2018

KS, TN

Påbörjat

Åtgärd 6.4.4 Olika alternativ för att ta sandresurser
för strandfodring ska utredas och
miljökonsekvenserna belysas.

2022

KS

Påbörjat
(ÖP 2010)

Åtgärd 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

100

-

*Med ekosystembaserad skötsel menas här att man i så stor utsträckning som möjligt främjar naturliga system som
minskar (i detta fall) erosion eller översvämningar, det innebär också att man tar bort åtgärder, anläggningar eller
arter som motarbetar de naturliga systemen. På detta sätt säkrar man också ett system som i högre utsträckning är
anpassningsbart (adaptivt) till klimatförändringens påverkan.
**Strandskyddets syften avser möjligheten att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till platsen och att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
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7. Genomföra
fysiska anpassningsåtgärder
r
e
Re
•
•

Visioner:

•

Lomma kommun
minskar framtida
klimatanpassningsbehov
och klimatanpassningskostnader för kommande
generationer.
Lomma kommun
värnar sitt kust- och
strandnära markinnehav
för att kunna skydda de
allmänna intressena mot
klimatförändringarna.
Lomma kommun tydliggör
klimatanpassningsansvaret
gentemot samhället,
sina invånare och sin
organisation.

•
•

s
mis

v

Begränsa kustexploateringen på platser som kräver utbyggda kustskydd i syfte att minska framtida
klimatanpassningsbehov och -kostnader.
Utveckla verktyg för att avgöra grundläggande anpassningsstrategier (reträtt eller skyddsåtgärder) enligt
samhällsekonomiska principer.
Planera, förankra och implementera fysiska åtgärder systematiskt och förvaltningsövergripande genom en
långsiktig investeringsplan för klimatanpassningsåtgärder.
Säkerställa att skyddsåtgärder som utförs vid olika tidpunkter är väldokumenterade och fungerar tillsammans.
Begränsa miljökonsekvenser av klimatanpassnings- och skyddsåtgärder under åtgärdens livslängd.
Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

Mål 7.1 Klimatanpassningsåtgärdernas läge, vilka geografiska områden som påverkas av skyddsåtgärden samt
skyddsstandard ska vara kända och beaktas i samhällsplaneringen.
Åtgärd 7.1.1

Åtgärd 4.3.2 ska användas i
samhällsplaneringen.

Ordinarie
verksamhet

-

2019

KS

Ej
påbörjad

Åtgärd 7.1.2

En sammanställning ska göras över vilka Ordinarie
områden som idag saknar skydd för
verksamhet
olika klimatscenarios.

-

2019

KS

Ej
påbörjad

Åtgärd 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.

TN

Ej
påbörjad
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Mål 7.2 Översvämningsåtgärder som genomförs och planeras fram till 2030 ska vara samhällsekonomiskt lönsamma.
Åtgärd 7.2.1

En utredning ska tas fram som visar hur
planerade översvämningsåtgärder och
-underhållsrutiner ska följa principen
att åtgärderna som helhet ska sänka
översvämningsrisken för samhället, vara
flexibla och helst ha mångfunktion.

100

Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

2021

KS

Ej
påbörjad

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

Mål 7.3 Investerings- och driftbehovet för fysiska anpassningsåtgärder ska bedömas långsiktigt.
Åtgärd 7.3.1

Investeringsbehovet för kommande
klimatanpassningsåtgärder ska
kartläggas för minst 10 år framåt.
Underlaget ska ligga till grund för
kommunens långsiktiga ekonomiska
planering.

Färdig 2019

TN

Åtgärd 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.

Färdig 2019

TN

Åtgärd 7.3.3

Kostnadsuppskattningar för
Ordinarie
klimatanpassningsåtgärder bör samlas
verksamhet
och bedömas förvaltningsövergripande
och åtgärderna samordnas i möjligaste
mån för att arbeta kostnadseffektivt
och främja ett förvaltningsövergripande
arbetssätt. Åtgärder bör prioriteras utifrån
kostnads-nytto-principen, se även
åtgärd 8.2.1.

2020

KS

Ej
påbörjad
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Beskrivning

Kostnad tkr

Drift
tkr

Genomförandeperiod

Ansvar

Status
2018

Mål 7.4 De negativa miljökonsekvenserna av fysiska klimatanpassningsåtgärder ska begränsas.
Åtgärd 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

Ej
påbörjad

Åtgärd 7.4.2

En strategi för hantering av platser som
identifierats i 7.1.2 ska tas fram.

Ordinarie
verksamhet

2019

KS

Ej
påbörjad

Mål 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.
Åtgärd 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.

Åtgärd 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.

50

Ordinarie
verksamhet

-

2019

KS, TN

Ej
påbörjad

Fr.o.m. 2017

TN,
MBN

Ej
påbörjad
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Visioner:
Lomma kommun
minskar framtida
klimatanpassningsbehov
och klimatanpassningskostnader för kommande
generationer.
Lomma kommun
värnar sitt kust- och
strandnära markinnehav
för att kunna skydda de
allmänna intressena mot
klimatförändringarna.

•
•

s
mis

v

Synliggöra kommunens årliga klimatrelaterade skade- och reparationskostnader i syfte att kunna jämföra med
investeringsbehov för kommande klimatanpassningsåtgärder.
Följa upp löpande kostnader och investeringar i klimatanpassnings- och skyddsåtgärder fram till 2030.
Begränsa reparationskostnader genom riktade investeringar i skydds- och anpassningsåtgärder.
Tillämpa kostnad-nytto-analyser för att sätta lämpliga standarder och prioriteringar i kommunens
klimatanpassningsarbete.
Följa en långsiktig investeringsplan för klimatanpassningsåtgärder.
Aktivt bevaka möjligheter för externfinansiering, särskilt statliga och EU-bidrag, bevaka möjligheter att spara
medel för att täcka framtida klimatanpassningskostnader (klimatfond).
Beskrivning

Kostnad tkr

Drift Genomförandetkr
period

Ansvar

Status
2018

Mål 8.1 Kostnader för kustzonsspecifika skydds- eller klimatanpassningsåtgärder ska vara uppföljningsbara.
Åtgärd 8.1.1

Utbildning i vikten av särredovisning
ska genomföras för berörda
stjänstemän. En samlad analys av
kust- och klimatanpassningskostnader
(investeringar, löpande underhåll,
skade- och reparationskostnader) ska
genomföras varje år.

Ordinarie
verksamhet

-

2019

Alla

Ej
påbörjad

Åtgärd 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

Ej
påbörjad

Lomma kommun tydliggör
klimatanpassningsansvaret
gentemot samhället,
sina invånare och sin
organisation.
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Mål 8.2 Klimatrelaterade kostnader ska styras om från akuta kostnader till långsiktiga åtgärdsinvesteringar med
driftskostnad.
Åtgärd 8.2.1

2020

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.

TN

Ej
påbörjad

Mål 8.3 Det ska finnas rutiner för hur medelstilldelningen för klimatanpassning ska gå i takt med klimatförändringen.
Åtgärd 8.3.1

I varje relevant projekt bör
möjligheterna för externa bidrag till
klimatanpassningsåtgärder utredas.

Åtgärd 8.3.2 Kostnader för klimatrelaterade
reparationer, löpande driftkostnader
samt vilka nettoeffekter som uppnås i
relation till kostnaderna ska utvärderas
vart 5:e år.

Projektbaserat

Fr.o.m. 2018

TN, KS

Ej
påbörjad

Fr.o.m. 2019

TN

Ej
påbörjad
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Bevaka frågor där klimatkonsekvenser är sannolikt och där det saknas kunskap och åtgärdsstrategier i
dagsläget.
Anpassa rutiner och anpassningsstrategier till kunskapsläget.

Visioner:
Lomma kommun främjar
kustzonens och strändernas
ekosystemtjänster så att
kommande generationer
kan fortsätta nyttja dess
tillgångar.
Lomma kommun
minskar framtida
klimatanpassningsbehov
och klimatanpassningskostnader för kommande
generationer.
Lomma kommun
värnar sitt kust- och
strandnära markinnehav
för att kunna skydda de
allmänna intressena mot
klimatförändringarna.

v

Beskrivning

Kostnad tkr

Drift Genomförandetkr
period

Ansvar

Status
2018

Mål 9.1 Det ska finnas kunskapsunderlag som belyser havsnivåökningens effekter på dagvattenavledning, geoteknisk
stabilitet och grundvatten.
Åtgärd 9.1.1

Havsnivåökningens påverkan på
dagvattensystemen utreds.

Åtgärd 9.1.2

Havsnivåökningens påverkan på
geoteknisk stabilitet utreds inom ramen
för kommunens uppdrag, i övrigt
bevakas frågan.

100

Åtgärd 9.1.3

Havsnivåpåverkan på
200
grundvattenkvalitet och grundvattennivå
utreds (saltinträngning, grundvattentryck,
markens infiltrationskapacitet).

Åtgärd 9.1.4

Planeringsunderlag ska uppdateras när
ny kunskap framträder.
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2020

TN

-

2021

KS

Ej
påbörjad

-

2021

KS

Ej
påbörjad

Fr.o.m. 2018

KS

Ej
påbörjad

Inom
projektbudget

Re

Beskrivning

Kostnad tkr

Drift Genomförandetkr
period

mi

ssv

Ansvar

ers

Mål och Mål och
genomförande
genomomförande

ion

Status
2018

Mål 9.2 Det ska finnas kunskapsunderlag som belyser hur havsnivåökningen påverkar satta miljömål och
vattendirektivets krav.
Åtgärd 9.2.1

Havsnivåökningens påverkan på
föroreningsspridning utreds.

2021

MBN

Ej
påbörjad

Åtgärd 9.2.2 Havsnivåökningens påverkan på
kustzonens ytvattenmiljöer och
ekosystemtjänster utreds.

200

-

T.o.m. 2025

KS

Ej
påbörjad

Åtgärd 9.2.3 Påverkan på vattenförekomsternas
ekologiska status med ökande risk för
översvämningar och längre torkperioder
ska utredas.

Vattenrådens
arbete

-

T.o.m. 2025

KS

Ej
påbörjad

KS

Ej
påbörjad

Mål 9.3 Kommunens strategier och målsättningar för kustzonen ska vara kända och tillämpas.
Åtgärd 9.3.1

Ordinarie
Berörda tjänstemän och entreprenörer
ska utbildas med avseende på lokala
verksamhet
förutsättningar för klimatanpassning och
integrerad kustzonsförvaltning* samt om
kustzonsprogrammets innehåll.

Fr.o.m. 2018

*Integrerad kustzonsförvaltning är en dynamisk och anpassningsbar, tvärvetenskaplig (alla sektorer) och ständigt
pågående process som ska främja en hållbar förvaltning av kustområden.
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Bilden på baksidan visar Piren vid Lomma hamn
under stormen Sven i december 2013. Foto: Nils
Lundquist
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