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RemissversionBegreppsdefinitioner och ordlista

Invasiva arter: 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.  

Skvalpzon: Det strandavsnitt som i ett hav eller i en sjö berörs av vågornas bearbetning vid 
normalväder.

Strandbrink: Området ovanför normalvattenstånd oftast med brant utformning som utsätts 
eller har utsatts för vågornas kraft.



4

Remissversion

DEL C - BILAGOR 

Begreppsdefinitioner och ordlista 3

Bilaga 1. Externa samarbetsprojekt med koppling till 
Kustzonsprogrammet 6

Bilaga 2. Metoder 8

Bilaga 3. Lagstiftning, förordningar och direktiv 14

Bilaga 4. Plankarta och ställningstaganden med  
kustzonskoppling  18

Bilaga 5. Klimatrelaterade händelser och konsekvenser 
2007-2016 24

Bilaga 6: Tekniker mot erosion 30

Bilaga 7: Ansvarsfördelning 44

Bilaga 8: Mellankommunala samverkansorgan 50

Referenslista 52



5

Remissversion



6

B
ila

g
a 

1 Remissversion

Forskningsprojektet ECOSIMP
Projektet är ett samarbete mellan forskare från ett flertal lärosäten och skånska kustkommuner. 
Kommuner som deltar är Båstads kommun, Helsingborg stad, Kristianstad kommun, Lomma 
kommun, Malmö stad, Simrishamn kommun, Trelleborgs kommun och Ystads kommun. 
Lärosäten som deltar är högskolan i Kristianstad samt universiteten i Umeå, Lund och Malmö. 

Transdisciplinärt forskningsprojekt; ansatsen går ut på delaktighet och egenutvärdering 
runt temat tillämpa ekosystemtjänstmodellen i samband med planering och 
klimatanpassningsarbetet på kommunal nivå. Projektets syfte är att genom samarbete och 
dialog, i form av workshops och regelbundna projektmöten samt ett antal fallstudier, lära av 
varandra och systematiskt förbättra både tillämpningen av ekosystemtjänstbegreppet och 
-modellen i kommunernas arbete. Vidare är syftet att öka forskarnas förståelse för de problem 
som uppkommer. På kommunnivå saknas i nuläget både data om praktisk kunskap med 
avseende på ekosystemtjänster och vilka för- och nackdelar det finns av att tillämpa begreppet 
i samband med planering och klimatanpassning. Det finns också en del kunskapsluckor med 
avseende på metodologiska frågor inriktad på utvärdering och evolution. ECOSIMP-projektet 
är inriktad på följande typer av frågeställningar:

•	 Hur välkänt och inarbetat är begreppet och modellen om ekosystemtjänster i 
kommunernas arbete?

•	 Hur tillämpas ekosystemansatsen i samband med klimatanpassningsfrågor i 
kustkommuner?

•	 Vilka metoder tillämpas för att strukturera planeringsunderlag som avser 
ekosystemtjänster?

•	 Hur används ekosystemtjänster i kommunikationen

Lomma kommuns kustzonsprogram som fallstudie i ECOSIMP-projektet
När arbetet med Lomma kommuns kustzonsprogram satte igång fördjupades kunskapsutbytet 
och interaktionen mellan kommunens tjänstemän och forskarna från ECOSIMP, vilket ledde 
till ett transdisciplinärt samarbete. Till följd av detta ingick Lomma kommun som fallstudie i 
ECOSIMP-samarbetet. Kommunens tjänstemän efterfrågande vetenskaplig ”input” avseende 
det teoretiska och metodologiska ramverket för kustzonsprogrammets framtagning. 
Observation av framtagningsprocessen var av vetenskapligt intresse för forskarna genom att de 
kunde följa, dokumentera och utvärdera bland annat de olika stegen i förankringsprocessen. 
Framförallt interaktionen mellan kommunens tjänstemän samt medborgarna och politiker. 

Forskningen i projektet består av att observera processen med kustzonsprogrammet från idé 
till förankring, kontinuerligt utvärdera och ge feedback till delaktiga tjänstemän och därmed 
också påverka resultatet av processen.

Projekt Skånestrand
Projekt Skånestrand har genomförts av Sveriges Geologiska Undersökning, i samfinansiering 
med kustkommunerna och är ett exempel på ett klimatanpassningsarbete där kustkommunerna 
och en statlig myndighet samarbetar. Projektets mål har varit att kartlägga erosionsproblem 
och erosionsförutsättningar längs hela Skånes kust. SGU har tagit fram detaljerad information 
om de faktorer som har störst inflytande på erosionen. 

Inventeringen och kartläggningen av den skånska kusten har genomförts av geologer både 

Bilaga 1. Externa samarbetsprojekt med 
koppling till Kustzonsprogrammet
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på land och grunda havsbottnar närmast kusten. Inventeringen genomfördes under 2012 
och delrapport om metoder släpptes 2014. Resultaten finns att tillgå via digitala kartvisaren 
”Skånestrand – erosion och geologi” på SGU:s hemsida samt i projektets slutrapport. 
Resultatet omfattar bl.a. detaljerade kartor över jordarter, strandtyp, terräng och erosions- och 
ackumulationsförhållanden samt analyser av t.ex. erosionskänslighet.  

Under nuvarande förhållande är 12 procent av Skånes stränder utsatta för nettoerosion. Av 
dessa är 7 procent utsatta för stark erosion och 5 procent för långsam erosion. I framtiden, 
med en stigande havsnivå, kommer en större andel av kusten att eroderas. Vilka sträckningar 
som är utsatta för erosion idag samt prognosen för hur erosionsförhållandena kan antas bli vid 
en framtida havsnivå framgår av kartvisaren. 

Databaserna är i första hand tänkta att användas som underlag för bedömning av 
erosionskänslighet, men kan också vara till nytta som planeringsunderlag för kustzonen och 
för frågor om mark- och havsbottenanvändning. Den maringeologiska informationen kan 
dessutom användas vid beslut om bland annat sand- och grustäktsverksamhet, förvaltande 
av känsliga bottnar ur naturvårds- och sårbarhetssynpunkt, beslut om lämpliga områden samt 
teknik och metoder vid anläggningar av t.ex. vind- och vågkraft. 

SGI:s kartläggning av sårbarheten för stranderosion i 
Skåne
Statens geotekniska institut (SGI) har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
kartlagt hur sårbara Skånes kustkommuner är för erosion. 

Under 2012 tog SGI fram ett förslag på en metodik för kartering av erosionsrisker längs 
Sveriges kuster och vattendrag. Enligt förslaget utförde SGI de första tre stegen i karteringen 
och kommunerna ansvarade därefter för de två sista stegen. Underlaget har efterfrågats länge 
av utsatta kommuner som behöver hantera stigande havsnivåer och extrema väderhändelser. 

Under 2013 påbörjades arbetet med att praktiskt testa och finjustera metoden. Under 2015 
fortsatte justeringen genom tester i skånska kustkommuner. Resultatet av SGI:s och SGU:s 
gemensamma arbete blev en webbaserad karta, kartvisningstjänsten Kustsårbarhetsindex, 
som illustrerar sårbara områden, förutsättningar och konsekvenser i dagens, respektive 
framtidens klimat. 

SGI har karterat sårbarheten för erosion (d.v.s. de första tre stegen mot en skredriskkarta) i 
alla kustkommuner i Skåne län. Nu fortsätter arbetet med att kartera Halland, Blekinge och 
östra Småland samt Gotland och Öland. De arbetar även med att utveckla en metodik för att 
översiktligt kunna kartera sårbarheten av stranderosion i vattendrag.  
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Översvämningsrisk
Som utgångsmaterial har översvämningskarteringar från länsstyrelsen (år 2011) använts 
vilka bygger på data från Lantmäteriets projekt nya nationella höjddata, NNH. Länsstyrelsen 
har kartlagt vattennivåns utbredning för två alternativa scenarion, en havsnivåökning på 
+1m respektive +3m. Detta motsvarar aktuella prognoser för havsvattenståndet år 2100 
(+1 m) respektive framtida extrema högvattenstånd (+3m). Översvämningskartan har 
kompletterats med Lomma Kommuns översiktsplans (2010) worst-case-scenario som visar 
översvämningsrisken för ett sammanträffande av ett högvattenstånd i havet (+1,89 m) och ett 
samtida 100års-flöde i Höje å. I dessa prognoser är inte vågpåverkan inräknad, så i praktiken 
kan vattnet nå ännu högre. Därför har en buffertzon inkluderats där alla inlandsytor upp till +4 
m ö.h. ingår. Enligt dagens prognoser bör inlandsytor med naturlig höjd över +4 m ö.h. vara 
säkrade från översvämningsrisk fram till år 2100.

När havsnivån i framtiden ligger 1m över dagens nivå, innebär det också stora konsekvenser 
för det grunda kustvattnet i Lommabukten. Levnadsförhållanden för djur och växter kommer 
påverkas, och också de ekosystemtjänster som dagens kuststränder genererar för oss 
människor kommer påverkas av att vattennivån stiger. Översvämningsrisken omfattar därför 
även det grunda kustvattnet ner till tre meters djup. Sårbarheten bedöms utifrån hur stor 
relativ förändring ett ökat djup innebär för undervattensmiljöerna, de allra grundaste områden 
(grundare än -0,5 m) bedöms vara mest känsliga eftersom djupet i dessa områden i framtiden 
kan komma att mer än fördubblas om inte havet tillåts förflytta sig upp på land. Djupdata från 
kommunens laserscanning år 2008 har använts. 

Erosionsrisk
Utgångsmaterialet för erosionskartläggningarna består av kartmaterial som togs fram av 
Sveriges Geologiska Undersökning SGU i samband med projekt Skånestrand. I samband 
med Skånestrand-projektet har grundläggande lokala förhållanden inventerats såsom 
exempelvis jordarter, bottensubstrat, strandtyper och erosionsskydd. Med hjälp av dessa 
har risker för erosion i omedelbar anknytning till nuvarande strandlinje samt en prognos 
för erosionsförhållanden vid en framtida havsnivåökning på ca 1 m har tagits fram. SGU:s 
underlagsmaterial kartlägger även undervattensmiljöer. Baserat på dessa kartläggningar 
initierade SGI, Statens Geotekniska Institut, ett prognosverktyg för att beräkna sårbarheten 
för erosionspåverkan in mot land. Utgångspunkten för erosionssårbarheten är att direkt 
erosionspåverkan vid stranden kan leda till akuta skador t.ex. vid skyddsvallar, vilket leder till 
hot mot områden som ligger längre inåt land.

Arbetet med prognosverktyget är pågående och när verktyget är klart kommer en fördjupad 
analys för sårbarheten längs hela Skånes kust att tas fram. SGI har aviserat att deras 
sårbarhetsbedömning kommer omfatta all mark inom 500 m från dagens strandlinje. 

Erosionskartläggningen för kustzonsprogrammet omfattar därför dels nutida erosionspåverkan 
och framtida erosionsrisker i zonen för direkt erosionspåverkan (inom 50 m från strandlinjen), 
dels zonen som är sårbar för framtida erosionskonsekvenser (inom 500 m från strandlinjen). Vi 
har valt att inte enbart klassa erosionsrisken inåt land, utan även använda samma avstånd från 
strandlinjen ut i havet för att inkludera de kustnära undervattensmiljöerna.  

De områden som bedöms känsligast för kusterosion i dagsläget ligger inom 50 m från dagens 
kustlinje. Särskilt utsatta är områden med brantare strandprofiler (som når +2 m ö.h. eller 
mer inom det avståndet). Risken för erosion är i dagsläget störst vid högvattenstånd och stark 
vågpåverkan, t.ex. vid storm. Lommabuktens långgrunda kust med sandrevlar är ett mycket 
effektivt naturligt erosionsskydd vid normala vatten- och vindförhållanden.

Bilaga 2. Metoder
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Samarbetetsprojekten med SGU och SGI i samband med kustzonsprogrammet beskrivs i Bilaga 
1: Externa samarbeten. 

Ekosystemtjänster i strandskyddade områden
Den geografiska definitionen för kustzonen i samband med strandskydd omfattar de områden 
som omfattas av strandskyddslagstiftningen, både utmed kusten och längs vattendragen 
Höje å och Lödde å. Vattenmiljöerna som omfattas står i förbindelse med varandra, i 
normalfall via vattendragens flöden, vid högvattensituationer genom att havsvatten påverkar 
uppströms. Strandskyddsgränserna motsvarar länsstyrelsens beslut om nya bestämmelser för 
strandskyddsområden (år 2014). De fasta strandskyddsgränserna har använts som referens, 
flytande strandskyddsgränser syns alltså inte. 

Strandskyddslagstiftningen (strandskyddslagen) trädde ikraft 1950. Länsstyrelsen kunde då peka 
ut specifika områden där strandskydd skulle gälla. Det saknas dock en kommunövergripande 
dokumentation från samma år som kan användas som underlag för att bedöma om en 
anläggning tillkommit efter att lagen implementerades. Den tidigaste kommunövergripande 
dokumentationen är flygbilder från år 1962. Detta ortofoto är således vägledande för att 
avgöra om anläggningar har funnits när strandskyddslagstiftningen kom till. Strandskyddslagen 
stärktes ytterligare 1975 då det infördes ett generellt förbud mot strandnära byggande. Även för 
detta år saknas kommunövergripande dokumentation, då det inte togs några flygfoton mellan 
1962 och 2002. Dock finns flygfoton för en del områden. I tillsynsärenden och dispensärenden 
har 1975 hittills använts som det årtal det är lämpligt att gå tillbaks till för att bedöma om 
åtgärder/ anläggningar olovligen tillkommit och eftersom det nu finns en praxis kring detta så 
är det lämpligt att fortsätta använda detta årtal.

Strandskyddsavsnitt
När strandskyddslagstiftningen ska tillämpas är det viktigt att bedöma konsekvenserna av 
en åtgärd och hur den påverkar livsmiljöerna på plats, detta kan göras t.ex. i samband med 
strandskyddsdispenser. För att bedöma om en åtgärd inom strandskyddat område kan få dispens 
behöver tillsynsenheten göra bedömningar av vilka naturvärden och ekosystemtjänster som 
berörs av ett ingrepp på plats. Det sammanhängande strandskyddsområdet har därför delats 
in i 51 olika avsnitt som skiljer sig åt med avseende på lokala förhållanden som är avgörande 
för både platsens naturvärden och dess ekosystemtjänster. 

Strandskyddsytorna delades sedan in i fyra kategorier, Lommabuktens kust, Löddeåns dalgång, 
Höjeåns dalgång samt dammiljöerna Östra dammarna och Oskarsfridsdammarna. Höje å 
delades dessutom in i åns södra och norra strand (utgående från vattendragens mitt), eftersom 
strandförhållandena skiljer sig åt. 

De olika områdena delades sedan in i ytterligare underavsnitt: 24 avsnitt utmed kusten, 6 
avsnitt utmed Lödde å, 2 avsnitt som berör dammarna, 9 avsnitt vid Höjeås norra strand och 
10 avsnitt för Höjeås södra strand. Den totala strandskyddsytan delades därmed in i 51 olika 
avsnitt. 

Avsnittsgränserna har sammanvägts utifrån följande faktorer:

•	 Befintlig utformning av strandskyddad mark enligt ortofoto 2010 (t.ex. 
sammanhängande eller enskild bebyggelse, öppna avsnitt, skogsklädda avsnitt).

•	 Hur långt strandskyddet sträcker sig inåt land samt bakomliggande markanvändning 
(t.ex. dammar eller bebyggelse/infrastruktur).
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•	 Befintliga naturreservatsgränser. 

•	 Befintlig geologi (jordarter). Strandavsnitt med olika jordarter respektive fukthållande 
förmåga har avskilts.

•	 Markägarförhållanden (kommunalt eller privat, 2016-03-01). Strandavsnitt har delats 
upp i de fall där enskilda och kommunala fastigheter legat bredvid varandra (endast 
vid kusten).

•	 Badplatser. Badplatsernas läge har tagits med i bedömningen för avsnittsgränser; en 
badplats bör ligga inom samma strandavsnitt om inte föregående parametrar talar 
emot denna princip.

Tillämpningsaspekter och praktiska frågor:

•	 Indelningen i strandskyddsavsnitt kan ge bättre förutsättningar för att planera och 
följa upp strandskyddstillsynen. Avsnitten kan behandlas som enskilda ”objekt” (i 
likhet med andra tillsynsobjekt som finns i miljöenhetens register). Objekten kan ingå 
i en tillsynsplan där det årligen bestäms vilka avsnitt som får tillsyn. 

•	 Det ger en bättre överblick över hur mycket strandskyddad mark som finns i 
kommunen och det är lätt att räkna exempelvis statistik över areal. Det är också 
möjligt att sätta tillsynsbehov (resursbehov) i relation till befintliga resurser samt 
sätta tydliga mål för strandskyddstillsyn (till exempel att ett visst antal avsnitt ska 
inventeras varje år). Detta kan sedan följas upp.  

•	 Det blir lättare att kategorisera typer av ärenden kopplat till platser (till exempel kust/
dammar/Höjeå) samt dela på ärenden som behandlar kommunal respektive enskild 
mark. För ärenden på kommunal mark skulle man kunna utveckla samrådsregler/
sammanhållna strategier för att minska miljöenhetens hanteringstid för sådana 
”förutsägbara” ärenden och dispenser. Skötselplaner kan t. ex. få dispens för en 
längre tid och finnas tillgängliga så att de är lätt att få fram för kommunen som 
verksamhetsutövare.

Ekozoner
All strandskyddad mark delades även in i så kallade ekozoner. Ekozonerna bygger på vilka 
ekologiskt relevanta förutsättningar som finns på platsen, såsom vattenstånd, vågpåverkan 
(skvalpzon), höjdsättning och botten- och strandmaterial. Varje avsnitt delades in efter 
principen: vattenmiljö – övergångszon – fastland.  Principen för indelningen av ekozoner 
bygger på topografiska skillnader, d.v.s. höjdläge som i sin tur påverkar hur långt inåt landet 
havet (vattenstånd och våguppspolning) påverkar. Förhållanden representerar nutid, med 
strandlinjen från ortofoto 2008 som utgångspunkt för skiljelinjen mellan hav och land samt 
höjder och vattendjup baserat på kommunens höjdmodell framtagen 2008. I figur 12 i Del B 
illustreras principen för indelningen av kustens strandskyddade areal i ekozoner.

Ekozonerna är olika mycket känsliga för olika typer av ingrepp som kan ske på strandskyddad 
mark, exempelvis kan ingrepp under vatten orsaka lokala problem med vattenkvaliteten och 
uttag eller flytt av bottenmaterial störa bottenlevande organismer samt även ha konsekvenser 
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för erosionsförhållanden både under vatten och på land. Ingrepp på land kan exempelvis utgöras 
av tillfälliga upplägg eller med permanenta anläggningar och byggen, såsom erosionsskydd och 
mindre byggnader.

Kusten
Kustens strandskyddade areal omfattar sju olika ekozoner:

Ekozoner i havszonen: omfattar miljöer som präglas av att de är vattentäckta större delen av 
året. Innehåller tre ekozoner:

•	 det kustnära havet omfattar områden som är djupare än -1 m ö.h. 

•	 det grunda kustvattnet omfattar områden med djup mellan -1 och -0.5 m ö.h., dessa 
miljöer kan blottläggas vid lågvatten

•	 skvalpzonen omfattar områden mellan -0.5 m ö.h. till strandlinjen, här leder 
vågpåverkan till periodiska byten mellan vattentäckning och blottläggning. 

Ekozoner i strandzonen: omfattar miljöer som präglas av att de är torra större delen av året, 
men påverkas tillfälligt av havsvattenståndsvariationer och våguppspolning vid högvatten; 
d.v.s. omfattar typiska havsstrandmiljöer. Två ekozoner skiljs åt:

•	 den nedre kuststranden omfattar arealer som ligger mellan strandlinjen och mark 
som ligger inom +1 m ö.h. Zonen kan täckas av vatten vid storm och högvattenstånd.

•	 den övre kuststranden omfattar arealer som ligger mellan +1 m ö.h. och ca +2 m ö.h. 
Strandens övre gräns definieras som höjdlinje (+2 m ö.h.) vid naturnära strandavsnitt 
och som fast struktur (väg, mur, erosionsskydd) vid exploaterade strandavsnitt.  

Ekozoner i inlandszonen: omfattar miljöer av fastlandskaraktär och inlandsvatten inom 
100 till 300 m från kuststrand. Det kustnära inlandet utgörs av miljöer som ligger högre 
upp än vad havsvattenståndsvariationer och vågpåverkan når och utgör därför inte typiska 
havsstrandmiljöer i ekologisk bemärkelse. Kustnära inland definieras endast för de strandavsnitt 
som har en bred strandskyddszon (över 100 m) eller längs avsnitt där det finns bebyggelse/
infrastruktur.

•	 Kustnära inland (+2 m ö.h.)

•	 Inlandsvatten

Inlandet
Limniska stränder i Lomma kommun som omfattas av strandskydd är åarnas dalgångar (Löddeån 
och Höje å) samt flera större dammar med ursprung i tidigare tegelbruk. Inga naturliga sjöar 
förekommer. Naturliga och anlagda våtmarker samt översvämningsängar kan vara belägna på 
strandskyddad mark, men ligger i så fall nära strandskyddade vattendrag eller dammar.

Följande ekozoner särskiljs för inlandet:

•	 Inlandsvatten (vattenytor enligt kommunens intrakarta)

•	 Inlandsstrand (ytor under +1 m)
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•	 Inlandsstrand vid högvatten (+1.89 m ö.h) som sammanträffar med ett 100-årsflöde i 
Höje å.

•	 Inland (ytor över +1 m)

Ekologisk potential/målbild för strandskyddad mark längs kusten
De framtagna underlagen för ekozoner och avsnitt över strandskyddade områden kan även 
användas som underlag för att utveckla målbilder för stranden, d.v.s. en beskrivning för vad som 
ska gälla som riktlinje (ekologisk potential) för olika platser inom strandskyddad mark. Tabell 2 i 
Del B ger en överblick över de olika målbildstyper som kan förväntas i Lomma kommun.

Även utan målbild är indelningen relevant för att bedöma platsens förutsättningar vilket 
tidigare inte varit möjligt t.ex. för undervattensmiljöer. Det är mycket lättare att bedöma 
platsens förutsättningar med ekozonerna och endast vid behov komplettera med platsbesök. 
Med de befintliga ekozonerna är det också möjligt att lätt få fram statistik på arealer för de 
olika typerna och därmed få bättre grepp om vilka områden som dominerar utifrån förekomst 
eller utifrån antal ingrepp/dispensansökningar som hanteras av kommunens miljötillsyn. Det 
kan exempelvis användas för att prioritera tillsynen utifrån ekologisk känslighet eller även 
tillgänglighetsaspekter.

Den metod som har utvecklats för att bedöma målbilden är preliminär och få anses vara en 
pilotversion. Metoden bör utvecklas och testas ytterligare i ett samarbete mellan miljöenheten, 
tekniska avdelningen och miljöstrategiska enheten. 
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Här presenteras en rad regelverk som har koppling till kustzons- och klimatanpassningsfrågor. 
En detaljerad lista visas i tabell 1.

Plan- och bygglagen (2010:900)
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 för klimatanpassning när ny bebyggelse planeras på oexploaterad mark eller vid 
annan förändrad markanvändning. Bestämmelser som direkt berör och är betydelsefulla för 
klimatanpassning är PBL:s 2, 3, 4 och 11 kapitel. Kapitel 2,3 och 4 berör allmänna och enskilda 
intressen, översiktsplan samt detaljplan och områdesbestämmelser. Kapitel 11 berör tillsyn 
och inkallelsegrunder. 

Miljöbalken (1998:808)
Miljöbalkens (MB) bestämmelser syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. PBL och 
MB gäller vid sidan av varandra, vilket innebär att kraven i båda lagarna måste uppfyllas i 
genomförandet. 

Lag om skydd mot olyckor (2003:778)
Lagen syftar till att kommuner ska verka för skydd mot bränder och andra olyckor. Ansvaret 
gäller såväl liv och hälsa som egendom och miljö. Kommunerna ska i stor utsträckning samordna 
olyckshändelser och skadebegränsande verksamheter inom kommunen.  

Lagen om kommuners och landstingsåtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544)
Lagen syftar till att kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den 
egna verksamheten. En risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras där resultatet av arbetet 
värderas och sammanställs. Vid varje ny mandatperiod ska en plan fastställas för hur de ska 
hantera extraordinära händelser. Regionala och kommunala risk- och sårbarhetsanalyser kan 
utgöra ett bra underlag för en hållbar kommunal planering av ny bebyggelse och infrastruktur, 
för att minska samhällets sårbarhet samt anpassa det till de följder som ett förändrat klimat 
kan medföra.  

Översvämningsförordningen (2009:956)
Översvämningsförordningen 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 (2008/56/EG)
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.  

Bilaga 3. Lagstiftning, förordningar och 
direktiv
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Vattendirektivet (2000/60/EG)
Det ska finnas tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och till kommande 
generationer. EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, anger vad EU-länder minst ska 
klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Vattendirektivet antogs 2000 i syfte att 
skydda och förbättra EU:s vatten. År 2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning genom 
5 kap. miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och 
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. 

De fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter ansvarar för genomförandet av 
vattenförvaltningen. Havs och vattenmyndigheten (HaV) stödjer vattenmyndigheterna genom 
vägledning och föreskrifter för ytvatten. Vägledande för grundvatten är Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU). 

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG)
Havsmiljödirektivet (Ramdirektiv om en marin strategi, 2008/56/EG) är EU:s gemensamma 
ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för 
ekonomisk zon. Syftet är att senast 2020 uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i Europas 
hav. År 2010 införlivades Havsmiljödirektivet i svenska lagstiftning via havsmiljöförordningen. 
I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för det praktiska genomförandet 
av havsförvaltningen vilket sker i olika steg. Första steget är att varje EU-land bedömer 
sina havsområdens miljöstatus och definierar vad god miljöstatus är. Därefter fastställs 
miljökvalitetsnormer och indikatorer för att sedan ta fram program för övervakning av havsmiljön 
samt, i det fall det behövs, åtgärdsprogram för att nå eller upprätthålla god miljöstatus. Sedan 
ska åtgärderna genomföras, följas upp och utvärderas. Varje förvaltningsperiod löper över sex 
år och reglerna är de samma för alla EU-länder. Direktivet omfattar alla marina vatten inom EU, 
inklusive den ekonomiska zonen (EEZ), och i kustzonen överlappar det vattendirektivet. 

Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet (restvattenlagen)
Restvattenlagen innehåller delar av den gamla vattenlagen som inte kunde införlivas i 
miljöbalken. Den reglerar bl.a. bevattningar, markavvattningar, dikesföretag samt innehåller 
många regler för samfällda vattenanläggningar d.v.s. vattenanläggningar, med flera delägare. 
Länsstyrelsen har tillsyn.

Territorialhav
Varje kuststat har, enligt regler i FN:s havsrättskonvention, rätt att fastställa sitt territorialhav 
ut till en gräns av högst 12 nautiska mil från den baslinje som bestämts. I alla bemärkelser 
är territorialhavet kuststatens eget havsområde, där man har oberoende bestämmanderätt 
om vad som får göras och av vem. Innanför baslinjen och därmed innanför territorialhavet 
ligger statens inre vatten. Kuststatens ekonomiska zon ligger utanför territorialhavet och ska 
även den beräknas utifrån samma för kuststatens fastställda baslinje. Den ekonomiska zon som 
kuststaten har rätt till får inte ha en utsträckning mer än 200 nautiska mil från baslinjen. 

Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU)
I juli 2014 beslutades om EU-direktiv för havsplanering. Det officiella namnet är 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av 
en ram för havsplanering. År 2016 var senast då direktivet skulle införlivas i respektive lands 
nationella lagstiftning. Senast 2021 ska medlemsländerna ha tagit fram havsplaner. 
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Lagen om kontinentalsockeln (1966:314)
Med kontinentalsockeln förstås i denna lag havsbottnen och dess underlag inom allmänt 
vattenområde samt inom det havsområde utanför Sveriges territorialgräns som regeringen 
bestämmer i enlighet med den i Genéve den 29 april 1958 dagtecknade konventionen om 
kontinentalsockeln. 

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska och andra icke levande 
naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag samt sådana levande organismer som i det 
utvecklingsskede, då de kunna bli föremål för fångst, äro antingen orörliga på havsbottnen 
eller därunder eller oförmögna till rörelse annat än i ständig beröring med havsbottnen eller 
dess underlag. Inom allmänt vattenområde äger denna lag ej tillämpning på fångst av sådana 
levande naturtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning angående fiske. Lag (1974:891).
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Lagrum Koppling till EU-direktiv Ansvarsfördelning

Lagrum som berör klimatanpassningsåtgärder mot översvämning och erosion

Plan- och bygglagen (2010:900) Kommun (prövning, lovgivning)
Länsstyrelse (tillsyn)

Miljöbalken (1998:808)
Allmänna hänsynsbestämmelser

Verksamhetsutövare (skyldigheter)

Miljöbalken (1998:808)
Miljöfarlig verksamhet

Kommun och länsstyrelse (prövning)
Kommun och länsstyrelse (tillsyn)

Miljöbalken (1998:808)
Vattenverksamhet

Länsstyrelse eller mark och 
miljödomstol (prövning, 
tillståndsgivning)
Länsstyrelse (dispensgivning, tillsyn)

Restvattenlagen (1998:812) Länsstyrelse (tillsyn)

Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412)

Kommun (skyldigheter)
Länsstyrelse (tillsyn)

Förordning om översvämningsrisker 
(2009:956)

2007/60/EG Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, länsstyrelse (skyldigheter)

Lagrum som berör krisberedskap för olyckor och extraordinära händelser samt skadeståndsansvar. Ett förändrat klimat 
påverkar risken för extraordinära händelser i kustzonen.

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Enskild, kommun, räddningstjänst och 
stat (skyldigheter)
Kommun, länsstyrelse, MSB (tillsyn)

Lagen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
(2006:544)

Kommun och landsting (skyldigheter)

Förordning (2006:637) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap

Kommun och landsting (skyldigheter)

Förordning (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap

Myndighet för samhällsskydd 
och beredskap och länsstyrelse 
(skyldigheter)

Skadeståndslagen (1972:207) Enskild, kommun och stat (skyldigheter)

Lagrum som reglerar skyddet och en hållbar förvaltning av våra kust- och havsvattenmiljöer. Klimatanpassningsåtgärder 
i kustzonen behöver ta hänsyn till dessa regler.

Miljöbalken (1998:808)
Riksintressen

Kommun (prövning)
Kommun och länsstyrelse (tillsyn)

Miljöbalken (1998:808)
Strandskydd

Kommun (dispensgivning, tillsyn)
Länsstyrelse (tillsyn)

Miljöbalken (1998:808)
Miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram

Förordning (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten i vattenmiljön samt tillhörande 
miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan 
och åtgärdsprogram 2015-2021

2000/60/EG
2008/105/EG

Vattenmyndighet (övergripande ansvar)
Krav på hur vattnet ska förvaltas

Havsmiljöförordning (2010:1341) 
samt miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram 2020

2008/56/EG Havs- och vattenmyndighet 
(övergripande ansvar)

Havsplaneringsförordning (2015:400) 2014/89/EG Havs- och vattenmyndighet 
(övergripande ansvar)

Tabell 1. Överblick över lagrum som är relevanta för kustzonsprogrammet. 



18

B
ila

g
a 

4 Remissversion

Hänsynsområde ”höga naturvärden”

• Ingen täktverksamhet får ske inom området

• Inga nya bryggor eller byggnader längs stränderna

• Endast motortrafik under fem knop

• Vattensporter som vindsurfing och kitesurfing bör helt undvikas även i områden som ej berörs av beträdnadsförbud

• Ingen bortförsel av tång/ålgräs från stränderna

• Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej byggas ute i vattnet

Hänsynsområde ”bad och friluftsliv”

•  Vind- och kitesurfing ska samordnas med bad och annat friluftsliv

• Tillåter att sand tillförs stranden

• Tillåter aktiv bortförsel av ålgräs/tång från stranden sommartid

• På sikt ska antalet bryggor längs stranden minska. Vid dispensprövning av strandskyddet för uppförande av brygga bör alltid 
möjligheten att omvandla flera enskilda bryggor till en gemensam brygga undersökas

”Värdefullt havsområde” och ”Särskilt värdefullt havsområde”

• Ingen vindkraftutbyggnad bör förekomma i bukten som helhet

• Täktverksamhet bör ej ske i bukten och speciellt inte i särskilt värdefulla havsområden

• Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värden negativt bör ej byggas ute i vattnet

• Åtgärder som påverkar djur- och växtlivet i bukten negativt ska undvikas

Bilaga 4. Plankarta och ställningstaganden 
med kustzonskoppling 

Nedan presenteras ställningstaganden och underlag i Översiktsplanen 2010 som är relevanta 
som utgångspunkt för kustzonsprogrammet. De ställningstagande och underlag som är 
relevanta avser kustvatten, klimatanpassning, miljö- och riskfaktorer, riksintressen, rekreation 
och friluftsliv, skyddad natur, teknisk försörjning, samt beredskaps- och säkerhetsfrågor.

Plankarta kustvatten 
I översiktsplanen ingår en plankarta över kommunens vattenområden till havs. Syftet med 
plankartan för kustvatten är att skydda de mest värdefulla naturvärdena i bukten och bidra 
till goda förutsättningar för ett rikt rörligt friluftsliv och goda rekreationsmöjligheter. Olika 
havsområden delas in i zoner som omfattar bland annat ”hänsynsområde höga naturvärden”, 
”hänsynsområde bad och friluftsliv”, ”särskilt värdefullt havsområde” och ”värdefullt 
havsområde”. Indelningen i zoner underlättar för kommunens planeringsarbete då det 
visar vilka hänsynstagande som ska ha företräde beroende på områdets naturvärden och 
exploateringsgrad. 

Tabell 2. Hänsynstaganden inom havsområdena
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Badplats

Värdefullt havsområde Hänsynsområde, höga naturvärden

Hänsynsområde, bad och friluftslivSärskilt värdefullt havsområde

Farled, hamn

Område lämpligt för 
blåmusselodling

B j ä r r e d

F l ä d i e

Ö n n e r u p

H a b o l j u n g

L i l l a
L o m m a

L o m m a

A l n a r p

A r l ö v

H ö j e   å

L o m m a b u k t e n

Kilometer

0                   0,5                   1                                           2 

N

Plankarta kustvatten

Karta 1. Plankarta kustvatten från Översiktplan 2010 Lomma kommun. 
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Ställningstaganden klimatförändringar
Kommunen har redan tagit de första stegen i att utreda konsekvenserna av ett förändrat 
klimat. Enligt översiktsplanens ställningstaganden ska kommunen arbeta för att minimera 
konsekvenserna av klimatförändringen. Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska vidtas för 
att undvika skador på människors hälsa och egendom. Detta ska ske i möjligaste mån utan 
negativ påverkan på natur- och kulturvärden.

Översvämningsområden redovisas för olika klimatscenarier, varav det värsta scenariot 
beräknar vattnets utbredning om havsnivån ligger 189 cm över normalhavsvattenstånd och 
det samtidigt pågår ett hundraårsflöde i Höje å. Konsekvensen av ett sådant scenario är att ett 
cirka 2 kvadratkilometer stort område norr om Lomma tätort översvämmas. Prognoserna i ÖP 
2010 utgår från tidigare klimatprognoser (SMHI Rossby Centre) där havsnivån antogs stiga med 
upp till 66 cm mellan åren 2070 och 2100 jämfört med dagens medelvattenyta.

Klimatanpassningsåtgärder som tar mark i anspråk redovisas i översiktsplanen på karta 
”Åtgärder för klimatanpassning” och omfattar fördröjningsdammar för dagvatten, ett 
översvämningsområde, ett reservat för skyddsvall utmed kusten, ett skyddsområde för 
reningsverket samt ekologiska korridorer. I övrigt fastslår översiktsplanen att för nybyggnation i 
kommunen gäller tre meter som lägsta höjd från havets medelvattenstånd till golv.

Ställningstagande miljö- och riskfaktorer
Miljö- och riskfaktorer omfattar bland annat planerade kust- och erosionsskydd. Placering av 
befintliga och planerade erosionsskydd samt ägoförhållanden längs kusten redovisas på karta 
”Erosion” i översiktsplanen 2010. Befintliga skydd, planerade erosionsskydd med prioritet 1 
och 2 samt kuststräckor utan planerade skydd pekas ut.  

Ställningstaganden riksintressen med kustkoppling
Med avseende på riksintresset kustzon beskriver översiktsplanen att ingen fritidsbebyggelse ska 
planeras i Lomma kommun. För det rörliga friluftslivet planeras ett mindre antal uthyrningsstugor 
vid befintlig campingplats. Strandzonen prioriteras för rekreation. Tätorternas utbyggnad 
planeras i första hand ske på djupet, inte utmed strandzonen. Så långt som möjligt ska fria 
stråk i landskapet och öppna samband mellan strandzonen och åkerlandskapet bevaras. Stor 
restriktivitet gäller i hela kommunen för uppförande av bostäder och annan bebyggelse utanför 
de stora tätorterna. I kustzonen mellan Lomma och Bjärred ska detta säkras med detaljplan.

Tabell 3. Ställningstaganden för miljö- och riskfaktorer

Tabell 4. Ställningstaganden riskintressen med kustkoppling 

Ställningstaganden riksintressen med kustkoppling

• Riksintresset för yrkesfisket ska prioriteras. Riksintresset ska säkras genom att kommunens kustvatten tas med i den fysiska 
planeringen, dels som en särskild plan, dels genom att det ingår i översiktsplanen.

• Avseende Natura2000-områden utmed Lödde å och i Lommabukten ska riksintresset säkerställas genom befintligt 
naturreservat och åtgärder enligt kommunens naturmiljöprogram.

Ställningstaganden miljö- och riskfaktorer

• Verksamheter som är olämpliga ur miljö- eller säkerhetssynpunkt ska flyttas från tätbebyggda områden.

• Hänsyn ska tas till ekologiska och rekreativa samt skyddsaspekter vid placering av erosionsskydd.
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Ställningstaganden rekreation och friluftsliv
Många aktiviteter som bad, båtsport och fiske är knutna till kustzonen och åarna. Utvecklingen 
av sammanbindande rekreationsstråk som exempelvis Strandstråket, Höjeåstråket och 
Skåneleden ingår i planeringen.

Ställningstaganden teknisk försörjning
Med avseende på kommunens vatten- och avloppshantering konstateras för dagvatten att 
utjämning av flöden eftersträvas så nära källan som möjligt. Havets nivåvariationer påverkar 
dagvattensystemen, som säkras genom backventiler vid utloppen. Åtgärder mot klimatpåverkan 
är viktiga då Lomma påverkas av både havets nivåer och inlandets flöden.

Med avseende på spillvattenhantering konstateras att Lomma kommun är en flack kustkommun 
vilket innebär ett stort antal pumpningar av avloppet. VA-verksamhetsområden redovisas inte 
i kartform.

Tabell 6. Ställningstaganden för teknisk försörjning

Tabell 5. Ställningstaganden för rekreation och friluftsliv 

Ställningstaganden beredskap och säkerhet
Det är viktigt att ta hänsyn till de risker som finns beskrivna i de aktuella riskanalyser och 
inventeringar som finns. Ett exempel på detta som har stor aktualitet är den översvämningsrisk 
som en stigande havsnivå kan leda till. Generellt så bör en riskanalys göras som en del i 
processen när nya detaljplaner tas fram.

Med avseende på krisberedskap konstateras att Lomma kommun har ett ansvar att upprätthålla 
sina verksamheter och att skydda dessa mot störningar. Ett systematiskt säkerhetsarbete 
på alla nivåer är en förutsättning för att kunna trygga god beredskap, krishantering och 
säkerhet för människor som bor, verkar eller vistas i kommunen. Genom att utföra risk- och 
sårbarhetsanalyser utvecklar kommunen en bättre förmåga att hantera kriser och minskar på 
så sätt den totala sårbarheten.

Ställningstaganden teknisk försörjning

• Som ett led i att minska risken för översvämningar bör mark reserveras för dammar, och andra tekniska anläggningar som 
bidrar till att minska riskerna.

• Markområden lämpliga som tillfälliga översvämningsytor måste säkras i kommunen.

• Mark för upplag av schakt-, fyll-, och muddermassor samt grönavfall ska reserveras i både norra och södra kommundelarna.

• Mark för utökning och skydd av befintligt reningsverk alternativt nytt reningsverk kommer att behövas som en konsekvens av 
att de norra kommundelarna byggs ut. 

Ställningstagande rekreation och friluftsliv

• Kommunen ska medverka till att markområden för rekreation och naturupplevelser inom och i anslutning till tätorterna 
utökas.

• Kommunen ska verka för att vattenkvalitén i vattendragen och havet höjs till en sådan nivå att allt bad kan ske i vatten som 
har godtagbar kvalité och att stränderna håller hög standard.

• Arbetet med strandstråksvisionen ska fortsätta.
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Ställningstaganden skyddad och värdefull natur och 
vatten
Översiktsplanen i Lomma kommun belyser 21 områden som är utpekade som värdefulla 
naturområden i naturmiljöprogrammet 2010. De har delats in i tre naturvärdesklasser som 
utgör en värdering av naturområdena utifrån olika intresseaspekter och presenteras i kartan 
”Skyddad och värdefull natur”. Ytterligare områden pekas ut för reservatsbildning. 

Tabell 7. Ställningstaganden för skyddad och värdefull natur och vatten

Ställningstaganden om strandskydd
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet vid våra kuster, sjöar 
och vattendrag och att bevara livsvillkor för djur- och växtlivet. Kommunen har sedan 1 juli 
2009 ansvaret för större delen av de strandskyddade områdena både med avseende på 
despenshantering och tillsyn. Endast om särskilda skäl föreligger får dispens ges. De områden 
som ligger mellan strandlinjen och anläggningen ska inte omfattas av en eventuell dispens, 
detta för att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv. Det ska ske en differentierad gränsdragning av områden som omfattas av strandskydd. 
I översiktsplanen 2010 beskrivs att kommunen senast 2011 ska ha inkommit till länsstyrelsen 
med förslag på områden som även efter 2014 ska omfattas av strandskydd som sträcker sig 
mer än 100 m från strandlinjen.

I kommunens arbete med strandskyddsdispenser ska ett helhetsperspektiv användas där 
samlade effekter av bryggor och andra exploateringar av strandmiljön inkluderas i bedömningar 
av dispenser. Inom hänsynsområde höga naturvärden ska ingen utbyggnad tillåtas.

Ställningstaganden skyddad och värdefull natur och vatten

• Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn till ekologiska värden och till rekreation

• Täktverksamhet utmed kusten bör ej förekomma

• Kustvattnet inom kommunen ska fysiskt planeras och ingå i översiktsplanen

• Dagvatten bör tas om hand och fördröjas så nära källan som möjligt.

• Naturreservatsbalansering ska tillämpas vid planarbete i kommunen så långt det är rimligt. 
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Stormen Per, 2007-01-14
Under stormen Per uppmättes en högsta vindstyrka på 26 m/s i Malmö. Stormen bidrog 
till extremt höga vattenstånd längs den svenska kusten. Stormen ledde till överbelastning i 
Lomma kommuns reningsverk med mer än 125 000 m3 i inkommande flöde i januari månad 
jämfört med normalflödet på 70 000 m3. Stormen orsakade även skador på erosionsskyddet 
vid Fyrkantsdammen.  

Långvarig nederbörd, juli 2007
Efter två veckors långvarig nederbörd i kombination med ett skyfall på 100 mm den 5/7–07 
uppmättes extrema högflöden i Höjeå och Önnerupsbäcken. Höjeås maxflöde uppgick till över 
25 m3/s jämfört med medelvattenföringen på 2 m3/s. Den extrema nederbörden ledde till svåra 
översvämningar runt om i kommunen, exempelvis på golfbanan samt i många källare i Lomma 
tätort där vatten behövde pumpas bort. Vidare ledde det till stående vatten vid Lerviksområdet 
samt extrema inflöden (över 130 000 m3) till Borgeby reningsverk.  

Skador på erosionsskydd vid Fyrkantsdammen efter  
stormen Per 2007.

Svåra översvämningar efter långvarig nederbörd 2007 där stora delar av golfbanan hamnade 
under vatten. Foto: Kustbevakningen 2007 

Stående vatten vid Lerviksområdet efter långvarig nederbörd 2007

Bilaga 5. Klimatrelaterade händelser och 
konsekvenser 2007-2016
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Tjäle i kombination med riklig nederbörd, mars 2010 
Efter en snörik vinter inträffade tjäle i kombination med riklig nederbörd som ledde till högflöden 
i Önnerupsbäcken. Maxflödet uppgick till över 3 m3/s jämfört med medelvattenföringen på 
0,3 m3/s. Det dokumenterades inga skador i Lomma kommun. Dock är uppdämningseffekten 
generellt ett problem i Önnerups by när Önnerupsbäcken har högvattenstånd, exempelvis 
under snösmältning vilket kan ha inträffat även i detta fall. Uppdämningseffekten leder till hög 
risk för översvämningar i Önnerup och vallar på åkermark söder om samhället hindrar vatten 
från att ta plats på åkern. Fastigheter närmast bäckens öppna delar är mest riskutsatta. 

Stora flöden, januari 2011
Stora flöden i Önnerupsbäcken, cirka 4–5 m3/s, och Höjeå, upp till 24 m3/s jämfört med 
normalflödet på 2 m3/s. Golfbanan svämmades över.  

Stormen Bertil och Första adventstormen, 2011
Adventstormen i slutet av november 2011 slog hårt mot husen på Strandvägen. Havsvattnet slog 
sönder erosionsskydd och strandvallar. Flera av fastighetsägarna fick sina uthus översvämmade 
och sina källare vattenfyllda. Mycket höga vattenstånd inne i Lomma hamn och uppdämning 
minst upp till Lomma kyrka. Även delar av Strandstråket spolades bort och det blev skador på 
badplatser, dyner och T-bryggan.

Stormen Simone, oktober 2013

Uppdämning minst upp till Lomma kyrka efter stormen Bertil 2011. Foto: Christian Almström, 
Lomma kommun

Mycket höga vattenstånd inne i Lomma hamn, före respektive efter stormen Bertil 2011.  
Foto: Christian Almström, Lomma kommun
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Stormen Simone var relativt byig vilket orsakade en hel del skador på trädkronor som slets 
sönder. Stormen hade sitt centrum längre norrut över Laholmsbukten vilket gjorde att skadorna 
i Lomma kommun blev måttliga. Mätstationen i Lomma hamn registrerade ett maximalt 
vattenstånd runt 65 cm över normalt. 

Stormen Sven, december 2013
När stormen Sven drabbade Skåne hade det blivit rejält blött i marken vilket orsakade att ett 
30-tal träd föll av vindbyarna. Även denna gång blev de materiella skadorna måttliga och det 
mesta blev åtgärdat. Ett större problem var högvattnet och erosionsskadorna. Vindriktningen 
gjorde att vågorna skar in i kustlinjen. Stora volymer sand och sandblandad jord förflyttades. 
Dessutom tog sig havet in över kustlinjen, bland annat på ängarna vid Havsblick och marken 
vid Fyrkantsdammen. Mycket bråte spolades långt upp på land. Mätstationen i Lomma hamn 
registrerade ett maximalt vattenstånd på 165,5 cm. Vattennivåer över 1 m.ö.h höll i sig i minst 
21 timmar.  

Höga vattenstånd i Lomma hamn, före respektive efter stormen Sven 2013.  
Foto: Christian Almström, Lomma kommun 

Våguppspolning vid Lomma hamns hamnpir under stormen 
Simone 2013. Foto: Christian Almström, Lomma kommun 
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Höga vattenstånd i Höje ås mynning efter 
stormen Sven 2013. 
Foto: Christian Almström, Lomma kommun 

Översvämning vid Lomma Bibliotek efter 
stormen Sven 2013.  
Foto: Christian Almström, Lomma kommun 

Stora skador på Lomma beach efter stormen 
Sven 2013, där sanddyner bortspolades.  
Foto: Christian Almström, Lomma kommun 

Skyfall, augusti 2014
Dygnsnederbörden 31/8–14 var enligt mätstationen i Lomma hamn 142,8 mm/d. Under 
en timme föll drygt 57 mm regn. Efter skyfallet anmäldes skador på cirka 150 hus i Lomma 
tätort, framförallt skador som vattenfyllda källare. Ett område i centrala Lomma och ett mellan 
Karstorp och Malmövägen drabbades hårdast. Även campingen i Haboljung drabbades av 
översvämning. Kommunen fick kostnader för bland annat utredning av varje enskilt ärende, 
utredning av ledningsnätskapacitet i drabbade områden samt kommande åtgärdskostnader för 
till exempel byte av ledningar. Lomma kommun tog emot skadeståndskrav på cirka 12 miljoner. 

Stormen Egon, januari 2015
Mätstationen i Lomma hamn registrerade ett maximalt vattenstånd på 121,8 cm. Vattennivåer 
över 1 m.ö.h höll i sig minst 12 timmar. Stormen kulminerade lite längre norrut i höjd med 
Ängelholm och Helsingborg som drabbades hårdast. Inga omfattande skador för Lomma 
kommun. 

Översvämning vid fastigheter längs 
strandängarna efter stormen Sven 2013.  
Foto: Christian Almström, Lomma kommun 
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Stormen Gorm, november 2015
Mätstationen i Lomma hamn registrerade ett maximalt vattenstånd på 133,9 cm. Vattennivåer 
över 1 m.ö.h höll i sig minst 2 timmar. Stormen kulminerade lite längre norrut i höjd med 
Ängelholm och Helsingborg som drabbades hårdast. Höga vattenstånd långt upp i Höjeå. 
Stormen orsakade skador på Oxelträd vid Parkallén i Bjärred samt våguppspolning vid 
västkustvägen norr om Haboljung. Inga omfattande skador för Lomma kommun. 

Stormen Urd, 2016
Liksom under juldagen och annandagen 2015 inträffade 2016 Stormen Urd, ännu något 
kraftigare. Sverige drabbades inte kraftigast utan betydligt högre vindhastigheter förekom 
längre västerut i bland annat Skottland och Färöarna. I Malmö mättes vindhastigheten till 24 
m/s och även Lomma drabbades av översvämningar. 

Stora skador på Lomma beach efter stormen Sven 2013, där sanddyner 
bortspolades.  
Foto: Christian Almström, Lomma kommun 
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Erosion längs landets kuster och stränder är en del av en naturlig geologisk bildningsprocess, 
vilken i många fall kan pågå relativt obemärkt. Dock finns det sträckor där erosionsangreppen 
hotar samhällsekonomiska värden. I dessa områden sätts åtgärder in för att säkra landmassor 
från att ytterligare eroderas. Erosionsskydd kan delas in i grupperna mjuka, hårda och 
kombinerade erosionsskydd. För att uppnå så god effekt som möjligt kombineras ofta olika 
typer av erosionsskydd med varandra. Både mjuka och kombinerade erosionsskydd är i de 
flesta fall mer gynnsamma för den biologiska mångfalden än traditionella hårda skydd och kan 
utformas på många olika sätt. Växtbaserade erosionsskyddssystem ger dessutom ett skydd 
som är mer estetiskt tilltalande än enbart hårda skydd.  

Vid val av erosionsskydd måste flera faktorer vägas samman till en helhet, d.v.s. tillgången 
på geofysisk data och faktaunderlag, platsens förutsättningar för erosion, risk, tidsperspektiv 
för åtgärdens hållbarhet och vilket område den påverkar, önskat slutresultat och kostnader. 
Det finns även andra intressen att beakta, såsom naturintressen, estetiska intressen samt 
möjligheten att nyttja stranden efter åtgärd. Det måste även ingå bedömningar av vilka negativa 
konsekvenser uppförandet av erosionsskyddet kan resultera i. Exempelvis kan etablering av hårda 
erosionsskydd på en mjuk kust tendera till att problemet flyttas till en annan plats där erosionen 
i sin tur kan komma att öka. Erosionsskyddet påverkar i allmänhet sedimentströmmarna längs 
den aktuella kuststräckan vilket resulterar i att erosionsförhållandena förändras. Området som 
inte skyddas kommer ändra karaktär och nedströms skyddet kommer erosionen i många fall att 
accelerera då mängden transporterat material kan komma att minska. I ett föränderligt klimat 
kommer alltid de skydd som är förändringsbara, påbyggnadsbara eller flexibla på andra sätt att 
vara de mest samhällsekonomiskt lönsamma. Byggande i vatten eller i vattenlinjen kräver både 
vattendom och strandskyddsdispens.

Strategier för kustskydd
För att ta ställning till om ett erosionsutsatt kustavsnitt ska skyddas eller inte kan olika strategier 
tillämpas för att skydda kustområdet med utgångspunkt i vilka värden som kan vara hotade. 
Nedan presenteras fem olika strategier som kan tillämpas. 

Ingen åtgärd
I de fall där naturen kan tillåtas ha sin gång eller där det av olika skäl inte är önskvärt att 
upprätta olika typer av konstruktioner väljs strategin Ingen åtgärd. Inga investeringar görs i 
kustskyddsanläggningar eller åtgärder för att skydda mot erosion. 

Reträtt
Strategin Reträtt väljs i de fall då områden endast har begränsade värden som måste skyddas. 
Strategin innebär att de objekt som måste skyddas flyttas in mot land så att de inte direkt 
kommer att påverkas av en fortsatt erosion av kusten. Erosionstakten måste vara någorlunda 
känd för att man ska kunna tillämpa denna strategi.  

Säkerställa strandlinjen
Strategin Säkerställa strandlinjen innebär att den nuvarande strandlinjen behålls och förstärks 
vid behov. Strategin täcker de situationer där åtgärder kan utföras framför eller bakom de 
befintliga skydden för att förbättra eller bevara en skyddsnivå som ges av den existerande 
skyddslinjen. 

Utvidga strandområdet 
Strategin Utvidga strandområdet innebär att nya kustskydd etableras längre ut mot havet. Nya 
skydd byggs nedanför de befintliga vilket resulterar i att den befintliga skyddslinjen flyttas fram. 
Denna strategi används sällan i Sverige. 

Bilaga 6: Tekniker mot erosion
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Begränsad påverkan
Strategin Begränsad påverkan syftar till att låta naturliga processer samverka genom att 
tillåta viss erosion under kontrollerade förhållanden samt att säkerställa viktiga områden och 
intressen genom underhållsåtgärder. 

Havsnivåhöjning

Ingen åtgärd

Planerad reträ�

Säkerställa strandlinje

Utvidga strandområdet

Begränsad påverkan

Skyddsvall

Dyner

Våtmark

Exempel på strategier vid kusten och anpassning av kaj. 
Illustratör Ingrid Henell.  

Behov av erosionsskydd
Stranderosionen i Lommabukten sker inte kontinuerligt utan den största skadan av stranderosion 
sker under stormar då höga vågor i kombination med högt vattenstånd transporterar ut 
sandmaterial från kusten. Södra delen av bukten är flackare och mer långgrund jämfört med 
norra delen vilket medför att erosionen inte är lika stor där. Idag är drygt 3,4 km av kommunens 
12 km långa kuststräcka erosionsskyddad. De närmaste åren kommer ytterligare strand att 
behöva skyddas. I karta 2-3 presenteras den sammanfattande bedömningen av nutida 
erosionskänslighet samt erosionsförhållanden längs kustzonen vid en framtida havsnivåhöjning 
på cirka 1 meter i Lomma kommun. Kartorna är hämtade från Sveriges geologiska undersöknings 
kartvisare – Skånestrand -erosion och geologi. Längs kusten i södra Bjärred och norr om Lomma 
är stranden i huvudsak i balans med växelvis erosion/ackumulation, medan stranden från södra 
Bjärred till Lomma har måttlig till betydande erosion. Med en framtida havsnivåhöjning med 
cirka 1 meter bedöms erosionen sannolikt att öka längs nästan hela Lommas kuststräcka. Dock 
är det svårt att förutse i vilken omfattning erosion kommer att ske då kustens utseende och 
förutsättningar förändras med ett förändrat klimat. 

En tät bottennivå 
utan  installationer 
kan  översvämmas 
utan alltför  stora 
konsekvenser.

Kajkanten utformas 
med  två kajnivåer, varav 
en kan  översvämmas. 
Bebyggelse  placeras på 
den övre,  vattensäkra 
nivån. Detta ger  goda 
möjligheter att bevara 
 vattenkontakten.

Kajkanten utformas 
som  en skyddande 
barriär  mot vattnet. 
Svagheten  med 
denna lösning är att 
 vattenkontakten blir 
svag.
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Om kartan  

SGUs kartvisare

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Skånestrand  

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se

I kartvisaren  hittar du geologisk in-
formation från Skånes kustzon som
samlats in under åren 2012 - 2014 i 
projektet Skånestrand. Syftet är 
främst att ge underlag för bedöm-
ning av känslighet för stranderosion, 
men kartorna kan också användas
för samhällsplanering, miljöövervak-
ning mm. 

Skånestrand- erosion
och geologi 
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www.sgu.se 
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Ur GSD-Vägkartan.
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Sammanfattande 
bedömningen av nutida 
erosionskänslighet
Karta - automatiskt 
genererad via SGUs 
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SGUs kartvisare

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Skånestrand  

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se

I kartvisaren  hittar du geologisk in-
formation från Skånes kustzon som
samlats in under åren 2012 - 2014 i 
projektet Skånestrand. Syftet är 
främst att ge underlag för bedöm-
ning av känslighet för stranderosion, 
men kartorna kan också användas
för samhällsplanering, miljöövervak-
ning mm. 
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Karta 3. 
Erosionsförhållanden 
längs kustzonen vid en 
framtida havsnivåhöjning 
på cirka 1 meter i Lomma 
kommun  
Karta - automatiskt 
genererad via SGUs 
kartvisare (http://
www.sgu.se/sgu/sv/
produkter-tjanster/
kartvisare/index.html)

Mjuka erosionsskydd
Strandfodring
Strandfodring, där ny sand förs på, är en teknik som används allt mer i övriga Europa. 
Tillsammans med etablering av strandvegetation som ger ett skydd mot vinderosion kan 
strandfodring skydda och reparera stränder som är påverkade av kusterosion. Vid utförandet 
av denna teknik är det viktigt att sand inte hämtas från havsområden som ligger utanför 
kuststräckan eftersom det då finns en risk att sandrevlar försvinner. När revlarnas funktion som 
vågdämpare försvinner blir vågorna högre och erosionen ökar. Strandfodring är relativt billigt 
och ger en naturlig strand som också ökar rekreationsvärdet. Det är dock en omdiskuterad 
teknik då effekterna på havsbottnar av sandsugning inte är helt kända. Det är en tillfällig 
lösning för stora kuststräckor och kan eventuellt användas i områden där rekreationsvärden 
är stora, t.ex. badstränder. Hur mycket stranden behöver byggas ut bedöms utifrån vilken grad 



33

Remissversion

Strandfodring nedanför Strandfuret på norra 
delen av Lomma Beach 2017.  
Foto: Lennart Persson, Lomma kommun

Strandfodrad strand i anslutning till 
Öresundsvägen i Bjärred 2017. Foto: Åsa 
Cornander, Lomma kommun 

av stormskydd som önskas, hur mycket av kuststräckan som eroderas samt hur ofta stranden 
behöver återfyllas. I Lomma kommun används tekniken i liten skala på badstränder vid Lomma 
Beach, Habo Ljung och Långa Bryggan. Strandfodringen genomförs varje år med 1000–2000 
kubikmeter sand. Vid Lomma Beach hämtas sand på de närmaste sandbankarna utanför 
stranden medan det på stränderna vid Habo Ljung och Långa Bryggan tillförs extern sand 
genom muddring i inseglingsrännan i Höjeå.  

Återförd tång längs kusten vid naturreservatet 
Alkärret i Habo Ljung 2017. Foto: Åsa Cornander, 
Lomma kommun

Tångrensning på Lomma Beach 2017. 
Foto: Lennart Persson, Lomma kommun

Tång- och ålgräsfodring
I Lomma kommun återförs tång från badstränderna och läggs på erosionsutsatta delar på 
kuststräckan vid naturreservatet Alkärret i Habo Ljung. Efterhand som tången eroderas bort 
återförs ny tång kontinuerligt. 
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Sandmotor – The Delfland Sand Engine project
Sandmotor-projektet är ett pilotprojekt inom programmet Building with Nature som drivs av 
företaget EcoShape. Sandmotorprojektet är ett alternativ till strandfodring för att effektivt 
skydda Nederländernas kust. De arbetar med en så kallad koncentrerad strandfodring istället 
för att regelbundet strandfodra med mindre volymer. Längs sandstränderna dumpas nästan 22 
miljoner kubikmeter sand, vid ett tillfälle, upp till 7 meter över genomsnittlig havsnivå på en väl 
uträknad plats i en bönformad halvö. Sanden fördelas gradvis längs strandytan, stranden och 
sanddynerna genom att utnyttja havets strömmar och luftens vindar. Till följd av detta förstärks 
landets översvämningsskydd. Samtidigt utvecklas nya sanddyner vilket gynnar värdefull flora 
och fauna. Genom att använda naturliga processer för att omfördela sanden begränsas 
störningen av lokala ekosystem samtidigt som överskottet av sand ger nya områden för natur 
och rekreation. Eftersom störningsfrekvensen blir mycket lägre med denna volym av sand har 
naturen mer tid att utveckla nya ekosystem med ökad biologisk mångfald. Resultatet har visat 
på att sediment transporteras längs kusten som format en halvö med habitat för exempelvis 
sälar, samt laguner som gynnar fisk. Sanden har även skapat sanddyner där vegetation har 
etablerats. En negativ effekt av projektet är att starka strömmar har genererats vilken har 
ansetts kunna utgöra en risk för badgäster. Detta har dock visat sig ha skapat en attraktiv plats 
för vind-, våg- och kitesurfare. Metoden kräver en kustparallell ström.

The Delfland Sand Engine, Nederländerna 2017. 
Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Vegetation 
Vegetationstäcke på naturliga eller konstgjorda sanddyner ger en betydande motståndskraft 
mot erosion. Det stoppar höga vågor och lindrar översvämningar. Det krävs dock en viss tid för 
vegetationen att etableras innan skyddet får full effekt. Skyddet är relativt känsligt för påverkan 
och skador under etableringstid. Den är även känslig för underminering, d.v.s. att vatten 
tränger in under skyddet. För att snabbt utgöra ett komplett skydd är det lämpligt att välja 
olika typer av vegetation med olika etableringstid. Sanddyner med vegetation fungerar även 
som lagringsplatser som fångar upp omkringflygande sand. Sandrör och strandråg är det gräs 
i Sverige som naturligt har störst betydelse på grund av sin sandbindande förmåga. Sandrör 
anses vara bättre sandbindare än strandråg, främst för att de har rotskott som växer upp som 
en kvast och binder dyner.  
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Några av teknikens fördelar är att eventuella skador som kan uppkomma under perioder med 
dåliga väderförhållanden i många fall kan självläka under perioder med lugnare förhållanden. 
Metoden är också billig och vegetationen bidrar till att höja områdets etiska värden. I 
allmänhet har skyddet lång livslängd förutsatt att det inte sker allt för kraftig påverkan. Några av 
nackdelarna är att vegetationen kan ta skada vid sammanhängande vågverkan, vilket kan leda 
till att vegetationen inte får tid att återetableras. Det är ofta inte tillräckligt att ha enbart ett 
vegetationstäcke utmed kuster utsatta för erosion. Skyddet är ofta relativt underhållskrävande 
och behövs i regel underhållas och gödslas. Under etableringstiden behöver de vegeterade 
områdena skyddas med hjälp av t.ex. inhägnader, vilket resulterar i att rörelsefriheten utmed 
stranden begränsas under den perioden.   

Sandstrand vid Lomma beach med flygsanddyner som senast 
eroderade vid adventsstormen 2011.  
Foto: Magnus Persson, Sveriges geologiska institut

Lerutfyllnad
Denna teknik sker på motsvarande sätt som strandfodring. Metoden är användbar på de 
sträckor där kravet på sandstrand inte är överhängande. Rena lermassor med inslag av sten 
eller lermorän är bäst ur erosionssynpunkt. En snabb etablering av vegetationen är önskvärd 
och bör påskyndas genom sådd och plantering av önskvärda arter. Slänten kan även täckas 
med ett kokosnät för att underlätta etableringen och ge leran ett initialt ytskydd. Denna typ av 
erosionsskydd är ett bra alternativ till de dyrare konstruktionerna av sten och betong. Lermorän 
med etablerad växtlighet ger ett bra skydd mot havets erosion. 

Våren 2000 gjordes en mindre utfyllnad av massor av lermorän vid Löddesnäs. Det finns även 
utfyllnad i anslutning till Västra Kennelvägen i Bjärred. Fördelarna med denna teknik är de låga 
kostnaderna och att den ger ett förhållandevis naturligt intryck. Nackdelarna är att det kan 
fortgå en viss erosion vid utsatta områden samt att det krävs en viss tid efter anläggandet innan 
leran satt sig och vegetation etablerats och tekniken kan ge ett fullständigt skydd. Det finns 
också en risk att slänten skredar ner i havet, istället för att nötas och fördelas. Tekniken bidrar 
inte heller till transport av partiklar som sedimenterar eftersom merparten av lerpartiklar 
är fint material som lätt försvinner och kan bidra till grumling. Lerutfyllnad kan också skapa 
näringsgynnande flora som kan bli onaturlig för den specifika platsen. 
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Kustdränering 
Kustdränering klassas som ett mjukt erosionsskydd och har verkan främst under stormar. 
Stormvågor bryter oftare mot stranden än dyningar. Om sanden ovan vattenytan mättas med 
vatten tappar sanden sin förmåga att filtrera bort vatten vilket i sin tur leder till att vatten som 
sköljs upp på stranden rinner tillbaka i havet med en kraftigt ökad erosion som följd. Syftet med 
tekniken är att öka sandens infiltrationsförmåga genom att avleda vattnet i ett dräneringssystem. 
Dräneringsrör grävs ned längs stranden, under grundvattennivån, till pumpstationer som i sin 
tur transporterar bort vattnet. Tanken med denna teknik är att stranden ska stabiliseras och 
erosionen minskar. Fördelen med denna teknik är att skyddet bibehåller strandlinjens utseende 
vilket skyddar stränder som används i rekreationssyfte. Tekniken minskar även behovet 
av återkommande sandutfyllnad. De nackdelar som är förknippade med kustdränering är 
främst kostnaderna för drift och underhåll av pumpstationerna samt den förhållandevis höga 
anläggningskostnaden. Tekniken har dessutom inte visat den lönsamhet och verkningsgrad 
som önskas.

Tryckutjämningsrör
Tryckutjämning innebär att rör installeras i sektioner från strandkanten och in mot land vilket 
dämpar trycket på det utgående grundvattnet för att minska erosionen av finpartiklar ut i 
havet. Denna teknik har använts i bland annat Danmark och i Ystad. Fördelarna med tekniken 
är att den medför en låg kostnad. Nackdelen är att verkningsgraden ännu är osäker samt att rör 
som sticker upp kan utgöra en olycksrisk för människor. Tekniken har inte visat den lönsamhet 
och verkningsgrad som önskas.

Trösklar
Genom att bygga upp trösklar som inhägnar ett begränsat strandavsnitt ges bättre möjlighet 
för sanden att stanna kvar i området. Tekniken lämpar sig främst för att bygga upp ett 
strandplan i området utanför vattenlinjen. Det tar ibland lång tid innan sand fylls på naturligt 
i området innanför tröskeln och därför kombineras ofta konstruktionen med en sandfyllnad. 
Fördelar med denna teknik är att skyddet är helt dolt under ytan (vid medelvattenstånd) 
samt att strandplanet framför strandbrinken skyddas. Nackdelarna är en hög kostnad, att 
bakomvarande strandbrink inte skyddas mot fortsatt erosion samt att möjligheter för bad och 
andra aktiviteter kan försvåras. 

Erosionsskydd i form av lera och vegetation i anslutning till Västra 
Kennelvägen i Bjärred 2017. Foto: Åsa Cornander, Lomma kommun
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Hårda erosionsskydd
Strandskoning 
Strandskoning är ett samlingsbegrepp för olika typer av konstruktioner som uppförs på 
stränder som är utsatta för erosion, särskilt vid svåra vågangrepp. Strandskoning syftar främst 
till att skilja land och vatten för att begränsa vågors och strömmars möjligheter att erodera 
stränderna. Tekniken skyddar även mot jordskred och ras. Antingen placeras strandskoningen 
direkt på slänten ned mot vattnet eller utförs vertikalt, i form av stödmurar eller kajliknande 
konstruktioner. Den främsta fördelen med strandskoning är att erosion i bakland och dyner 
effektivt förhindras. Nackdelarna är att det ofta medför höga initialkostnader samt erosion 
på andra sträckor av stranden. Metoden är inte heller flexibel för påbyggnad. Vidare skyddas 
inte strandplanet mot fortsatt erosion och tillgängligheten till stranden minskar om skoningen 
måste passeras. I Lomma är denna teknik etablerad en bit in i Höjeå samt längs kusten vid 
privata fastigheter.  

Hårt erosionsskydd i Bjärred 2012 i form av 
en mur med mellansand på stranden. Foto: 
Kärstin Malmberg Persson, Sveriges geologiska 
undersökning 

Hårt erosionsskydd i Bjärred 2012 i form av en 
mur. Foto: Kärstin Malmberg Persson, Sveriges 
geologiska undersökning

Privat strandskydd i Bjärred 2012 i form av mur 
samt betong år 2012. Foto: Kärstin Malmberg 
Persson, Sveriges geologiska undersökning

I förgrund aktiv erosion (mellansand). I bakgrund 
hårt erosionsskydd i Bjärred 2012. Foto: Magnus 
Persson, Sveriges geologiska undersökning
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Släntskoning av sten 
Kullersten och sprängsten kan användas för att skydda stranden från erosion. Ju större stenarna 
är desto bättre skydd mot erosion. Kullersten är naturligt slipade stenar och sprängsten är 
större oregelbundna stenar. Jämfört med kullersten tar det längre tid för vegetation att få fäste 
på sprängsten. Konstruktionens motståndskraft mot vågorna avgörs av stenarnas variation i 
storlek, täthet och kvantitet.

Fördelen med denna teknik är att den skyddar sluttningen effektivt från erosion och är okänslig 
för sättningar och rörelser, förutsatt att konstruktionen är väl förankrad i underlaget. Det är 
en metod som är enkel att genomföra men ger en minskad framkomlighet, därmed minskad 
möjligheten för rekreation på sträckan, och ger ett relativt onaturligt utseende på stranden. 
Vid användning av stora runda stenar och en lutning på mindre än 20 % ökar tillgängligheten. I 
Lomma finns denna teknik etablerad vid piren, strandängarna och i Bjärred. 

Nyetablerad stenskoning i anslutning till 
skyddsvallen längs delar av strandängarna i 
Lomma 2017. Foto: Åsa Cornander, Lomma 
kommun

Erosionsskydd av stenblock i Bjärred 2012 med 
en smal remsa mellansand närmast stranden. 
Foto: Kärstin Malmberg,Sveriges geologiska 
undersökning

Betongmadrasser
Betongmadrasser bygger på att man genom betonggjutning konstruerar ett erosionsskydd för 
släntbeklädnad. Fyllning sker i en filterpunktmadrass tillverkad av nylonväv som skräddarsys 
efter rådande förhållanden. Madrassen är vävd i dubbla skikt och försedd med filterpunkter, 
som har till uppgift att släppa igenom vatten och fungera som hydrostatiska tryckutjämnare. 
Efter injektering med betong får madrassen ett våffelliknande mönster. Kan utföras med valfri 
släntlutning men utförs normalt med en lutning på 1:3. Fördelar med denna teknik är att den 
har lång livslängd och tål kraftig vågpåverkan. Nackdelarna är att stranden får ett onaturligt 
intryck samt att endast brinken där skyddet är uppfört skyddas och inte strandplanet framför.

Vågbrytare
För att minska kraften från vågor och därmed riskerna för erosion och översvämning vid kuster 
kan vågbrytare användas. Friliggande vågbrytare är konstruktioner som placeras en bit ut 
från och parallellt med kustlinjen. Genom att vågbrytarna anläggs utanför stranden skyddas 
en längre kuststräcka än vad det gjort om motsvarande konstruktion placerats i strandlinjen. 
Vanligast uppförs en serie friliggande vågbrytare, vilket resulterar i en utbyggd kustlinje. 
Vågbrytare byggs ofta upp av sprängsten och kombineras med fördel med andra typer av 
kustskydd, t.ex. strandskoning eller strandfodring. Fördelarna med friliggande vågbrytare 
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är att de effektivt skapar en naturlig strand utan inslag av konstruktioner och att de ofta 
minskar sandtransporten ut från stranden. Det kan även medföra sekundära skydd av innanför 
liggande slänter. Nackdelarna med tekniken är att det inte ger något positivt estetiskt inslag i 
kustlandskapet och ger höga initialkostnader eftersom de konstrueras ute i vattnet. Vidare kan 
det även ske en viss erosion nedströms innan det skett en stabilisering. Den kan även medföra 
att havsbotten blir fylld med sediment och är inte heller lämplig för bad.  Vågbrytarna utgör 
också ett hinder för vattensporter som segling, vind- och kitesurfing.

Vågbrytare kan även vara en utfyllnad som byggs upp för att skydda hamnar och broar. 
Vågbrytare finns då vanligtvis som yttre barriär vid inloppet till hamnar. En annan form av 
vågbrytare som också vanligtvis finns vid hamnar är en pir. I Lomma hamn finns vågbrytare för 
att skydda hamnen. Det finns dock inga friliggande vågbrytare etablerade.

Vågbrytare för att skydda Lomma hamn.

Hövder
En hövd är en konstruktion som löper från stranden vinkelrät ut i vattnet. På uppströmssidan av 
hövden kommer material att ansamlas och på nedströmssidan kommer material att eroderas. 
Stranden kommer att byggas upp succesivt och strandlinjen flyttas ut mot hövdens ytterände. 
Efterhand som detta sker kommer material åter att passera förbi hövdens ytterände och på 
nedströmssidan kommer erosionen avstanna. För att stabilisera en längre kuststräcka byggs 
ofta en serie av hövder. Fördelarna med denna teknik är bland annat att strandplanet byggs 
ut, tillgängligheten på stranden bibehålls och utnyttjandet av rekreationssändamål, t.ex. som 
badbryggor eller för fiske. Det finns dock en rad nackdelar med denna teknik. Några av dessa 
är att nedströms liggande strandavsnitt kan skadas genom att materialtransport dit förhindras. 
Därför kommer ofta erosionen nedströms att tillta eftersom materialtransporten där minskar. 
Det kan även uppkomma brist på sand uppströms vilket resulterar i att sand kan behöva tillföras. 
Vidare kan uppförande av hövder innebära att det inte ger något direkt skydd av slänter bakom 
stranden. I Lomma kommun finns privatgjorda hövder längst delar av kusten.
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Hövder längs Lomma kommuns kust. Hövd i Lomma kommun  
Foto: Karsten Levison

Kombinerade erosionsskydd
Släntskoning av gabioner
Gabioner är stenfyllda korgar av stål som läggs ut på stranden när området har packats ihop till 
rätt lutning och hållfasthet. Fördelarna med gabioner är att de har en lång livslängd, är tåliga 
mot kraftiga vågor samt tillåter växtlighet som döljer gabionerna. Vid kraftiga erosionsprocesser 
kan gabioner kombineras med växter, vilka blir ett komplement till det hårda skyddet och den 
biologiska mångfalden ökar. Det innebär en mer gynnsam miljö för fiskar, fåglar, insekter och 
andra djur. Nackdelen är att den skyddar sluttningen ned mot havet men inte själva strandplanet. 
Efter ett antal år finns det dessutom risk för rost vilket kan resultera i att stålkorgarna ger skada 
på djur och människor. Även yttre påverkan kan förstöra skyddet så det slits sönder. I Lomma 
finns detta erosionsskydd vid trekantsdammen samt norr om grönhögarna.

Släntskoning av gabioner 2017 i anslutning till Lerbäcksvägen vid grönhögarna i Bjärred.  
Foto: Åsa Cornander, Lomma kommun
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Släntskoning av flexplattor
Flexplattor är dränerade betongplattor som ligger kopplade i varandra för att stå emot vågornas 
kraft. Detta erosionsskydds används i främst norra delen av bukten. Fördelen med denna 
metod är att den har en lång livslängd och tål kraftiga vågor. Konstruktionen ger möjlighet 
för vegetation att få fäste mellan plattorna, förutom i skvalpzonerna. Även buskar och träd 
kan växa i flexplattornas hålrum och med tiden kommer växtligheten att täcka plattorna. För 
att flexplattorna ska förankras krävs lera i botten. Flackare släntlutning än 1:3 bedöms mer 
fördelaktig att utföra då det ges större möjlighet för vistelse på slänten och ett mer naturligt 
intryck. Nackdelen är att flexplattor endast skyddar strandsluttningen och inte strandplanet 
vid vattnet. I Lomma kommun är denna teknik etablerad i Bjärred i anslutning till västra 
kennelvägen. Det har även lagts dit lera och planterats vass som ger ytterligare skydd.

Släntskoning av flexplattor i anslutning till västra kennelvägen i 
Bjärred 2017. Mellan flexplattorna växer rikligt med vegetation 
som skapar ytterligare skydd.

Strandskydd av flexplattor i 
Bjärred med en smal remsa 
sand vid stranden 2012.  
Foto: Magnus Persson, 
Sveriges geologiska 
undersökning

Revformationer 
Företaget EcoShape har gjort konstgjorda ostronbanker som en del i deras projekt Building 
with Nature. Bankerna har skapats från ett substrat av döda ostronskal som placerats i 
gabioner för att hindra dessa från att spolas bort av tidvattnet eller vid stormar. Ostronlarver 
kan därefter fästa på det hårda underlaget och succesivt bygga upp en fast revstruktur som 
står emot vindar och vågor. Ståltråden rostar så småningom bort och ostronbankerna ska bli 
självständiga och förnyas regelbundet i takt med att nya larver fäster. Det är ännu osäkert hur 
länge dessa revformationer kan finnas kvar. Men några av de naturliga ostronreven i östra 
Scheldt är minst 30 år gamla. Ostron växer inte i Öresund, men man skulle kunna tänka sig en 
liknande teknik med blåmusslor.

Oyster reef at De Val, The Netherlands  
Foto: Anda van Riet

Open space reef Viare. 
Foto: Brenda Walles



42

Remissversion

Planerad reträtt 
Effekterna av stigande havsnivå och erosion på ekosystemtjänster kan hanteras på olika sätt. 
Om det inom ett område blir negativ påverkan på ekosystemtjänsterna kan åtgärder sättas 
in för att exempelvis minska effekterna av översvämning och stigande havsnivå. I vissa fall 
gynnar inte kustskyddsåtgärder ekosystem utan en naturlig process är att föredra trots att 
habitatet då skulle minska. För vissa habitater och arter är översvämning och erosion en 
viktig förutsättning. I de fall kan översvämning och erosion tillåtas att fortgå inom området 
i kombination med att genomföra planerad reträtt för de ekosystemtjänster som bedöms att 
påverkas negativt. Detta innebär att naturen i strandnära områden tillåts erodera naturligt samt 
att mark reserveras inåt land för att kunna återskapa liknande eller andra naturvärden som 
går förlorade. I vissa fall kan förflyttning av ekosystemtjänster ske genom naturlig spridning/
vandring av habitat till ett närliggande område. Förutsättningen för att detta ska fungera är att 
de geofysiska förutsättningarna är de rätta. I andra fall då reträtt/spridningsområden inte finns 
inom räckvidden för ekosystemtjänsten behöver reträtten planeras ytterligare.

Planerad reträtt är främst lämplig för oexploaterade områden men i vissa fall genomförs 
planerad reträtt även då det finns bebyggelse och infrastruktur. Objekten behöver flyttas inåt 
land så att de inte påverkas av den fortsatta erosionen. Erosionstakten måste vara känd i den 
omfattningen att varaktigheten av åtgärden kan bedömas.

Bedömning av erosionsåtgärder 
När möjliga klimatanpassningsåtgärder i kustområdet identifierats krävs det en bedömning 
av de föreslagna åtgärderna avseende kostnader, nyttor och möjliga konsekvenser för 
omkringliggande områden, såväl som möjlig påverkan på andra natur-, miljö- och hållbarhetsmål. 
Vid bedömning av åtgärdernas konsekvenser är det en stor fördel om åtgärden kan fylla 
flera funktioner samtidigt. Vissa erosionsskydd kan bidra i högre utsträckning till biologisk 
mångfald, rekreation och estetik.  Vidare är det viktigt att förhindra felanpassning. Exempelvis 
bör anpassningsåtgärder inte leda till ökat utsläpp eller minskat upptag av växthusgaser, eller 
förskjuta riskerna till närliggande platser, sårbara grupper eller framtida generationer.

I tabell 8 presenteras ovan beskrivna erosionsskydd följt av åtgärdens positiva och negativa 
konsekvens, samt en enkel utvärdering av åtgärdens möjliga etablering i Lomma kommun.  

Tabell 8. Klimatanpassningsåtgärder för kusten

Åtgärd Åtgärdens positiva 
konsekvens

Åtgärdens negativa 
konsekvens

Utvärdering för 
etablering i Lomma

Strandfodring Relativt billig, ökar rekreationsvärdet, mjukt 
skydd. 

Vid uttag av sand finns risk att sandrevlar 
försvinner, att störningarna på botten göra att 
kustdynamiken förändras, att störningarna blir 
stora på djur- och växtliv. 

Kan stranden flytta inåt land? 
Kommer stranden att försvinna 
utan fodring?

Var kan man få sanden ifrån? 
Hur är sandbalansen i bukten? 
Hur stor är störningen på djur- 
och växtliv?
 
Relevant för vissa sträckor.

Tång- och 
ålgräsfodring

Använder befintlig uppspolad tång och ålgräs 
som ändå ska föras bort, mjukt skydd, hör till 
havets kretslopp.

Tångrensning kan leda till att mycket sand 
flyttas runt, den kan också leda till störningar 
för etablerat djurliv, stora högar av tång 
bidrar till lokal näringsbelastning som i sin tur 
förändrar förutsättningarna för strandfloran, 
större upplag är problematiskt för friluftsliv 
och strandekossystemen, tången innehåller 
mycket plast och skräp som borde försvinna ur 
systemet.

Relevant för vissa sträckor, 
stora upplag bör undvikas. 

Sandmotor Utvecklar nya sanddyner som gynnar värdefull 
flora och fauna, lägre störningsfrekvens jämfört 
med traditionell strandfodring. 

Kräver stora mängder sand, kräver 
kustparallella strömmar, kan generera 
starka strömmar vilket kan skapa en risk 
för badgäster, osäkerhet i att utvinna dessa 
mängder sand i närområdet på ett hållbart sätt, 
osäkerhet kring påverkan på sandbalans, växt- 
och djurliv på längre sikt.

Fungerar förmodligen inte i 
Lommabukten p g a att det 
inte finns en lämplig hydrologi. 
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Fortsättning tabell 8: Klimatanpassningsåtgärder för kusten

Åtgärd Åtgärdens positiva 
konsekvens

Åtgärdens negativa 
konsekvens

Utvärdering för 
etablering i Lomma

Vegetation och 
plantering istället för 
barmark (ej invasiv)

Skyddet kan självläka från eventuella skador, 
förutsatt att det kommer perioder med lugnare 
väderförhållanden, billig metod som kan bidra 
till att höja områdets estetiska värden, om det 
inte sker allt för kraftig påverkan har skyddet 
lång livslängd. 

Invasiva växter behöver tas bort från kusten, 
kan ge känslig mark i anläggningsskedet, 
känslig för sammanhängande vågverkan, 
relativt underhållskrävande, kräver relativt stort 
nötningsområde för att fungera.

Relevant för vissa sträckor

Lerutfyllnad Relativt mjukt erosionsskydd. Grumlingsrisk i anläggningsskedet eller 
när skador sker, bör överlagras, får ej ge 
konsekvenser på ålgräsängarna eller 
fiskvandringen, risk för skredning, bidrar inte till 
sandbalansen, kan förändra förutsättningarna 
för floran, 

Bör främst användas på avsnitt 
med flack släntprofil.

Kustdränering Skyddet bibehåller strandlinjens utseende 
vilket skyddar stränder som används i 
rekreationssyfte, minskar även behovet av 
återkommande sandutfyllnad. 

Dyr och invasiv teknik, osäker påverkan på 
strandens ekologi.

Ej relevant i Lomma

Tryckutjämningsrör Tekniken medför en låg kostnad. Osäkert utfall, visar inte på den lönsamhet och 
verkningsgrad som önskas. 

Ej relevant i Lomma

Trösklar Skyddet dolt under ytan. Strandplanet skyddas. Höga kostnader, bakomvarande strandbrink 
skyddas inte, möjligheten för bad och annan 
aktivitet kan försvåras, osäker påverkan på 
strandens ekologi.

Då hela kuststräckan längs 
Lomma är grund är det 
tveksamt om denna teknik är 
lämplig.

Strandskoning Erosionen i bakland och dyner förhindras 
effektivt. 

Medför höga initialkostnader samt erosion på 
andra strandsträckor, ej flexibel för påbyggnad, 
strandplanet skyddas inte mot fortsatt erosion 
och tillgängligheten till stranden minskar om 
skoningen måste passeras. 

Bör undvikas helt så långt 
möjlig.

Släntskoning av sten Skyddar sluttningen effektivt mot erosion, 
okänslig för sättningar och rörelser, enkel att 
genomföra, tillgängligheten ökar om stora 
runda stenar används med en lutning på 
mindre än 20 %. 

Skapar begränsad framkomlighet, invasiv 
teknik som förändrar förutsättningarna helt för 
strandens ekologi.

Bör undvikas helt så långt 
möjlig.

Betongmadrasser Lång livslängd och tål kraftig vågpåverkan. Stranden får ett onaturligt intryck, endast 
brinken där skyddet är uppfört skyddas och 
inte strandplanet framför, invasiv teknik som 
förändrar förutsättningarna helt för strandens 
ekologi.

Bör undvikas helt.

Vågbrytare Skapar effektivt en naturlig strand utan inslag 
av konstruktioner, minskar strandtransporten 
ut från stranden, kan även skapa sekundära 
skydd innanför liggande slänter. 

Ger inget positiv estetiskt inslag i 
kustlandskapet, höga initialkostnader,
kan ske en viss erosion nedströms, havsbotten 
kan fyllas med sediment vilket begränsar 
möjligheten för bad, hindrar även vattensporter.

Bör undvikas så långt möjligt.

Hövder Strandplanet byggs ut, tillgängligheten på 
stranden bibehålls.

Nedströms liggande strandavsnitt kan skadas 
då materialtransport dit förhindras vilket kan 
orsaka nedströms erosion, minskad sand 
uppströms kan förekomma vilket leder till att 
sand behöver tillföras, säkerställer inte något 
direkt skydd av slänter bakom stranden. 

Bör undvikas. 

Släntskoning av 
gabioner

Lång livslängd, tålig mot kraftiga vågor samt 
tillåter växtlighet som döljer gabionerna, 
växtligheten kompletterar det hårda skyddet 
och gynnar den biologiska mångfalden. 

Skyddar inte strandplanet, med tiden även risk 
för rost, yttre påverkan kan skada skyddet, risk 
för skada på djur och människor.

Bör undvikas. 

Släntskoning av 
flexplattor

Lång livslängd och tål kraftiga vågor, ger 
möjlighet till vegetation, även träd och buskar, 
mellan plattorna. 

Skyddar endast strandsluttningen och 
inte strandplanet vid vattnet, förändrar 
förutsättningarna för strandens ekologi, 
påverkar erosionen på omkringliggande 
platser.

Bör undvikas. 

Revformation Dämpar vågkrafter, möjlighet att bli 
självförsörjande. 

Osäkert utfall.  Liknande teknik med 
blåmusslor skulle kunna vara 
möjlig i Lomma.

Planerad reträtt Enda sättet att säkerställa naturvärden för 
framtiden. 

Kan vara ett dyrt sätt i ett kortare perspektiv, i 
Lomma. 

Ska ges utrymme i långsiktig 
planering.
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Ansvaret för kustzons- och klimatanpassningsfrågor fördelas mellan olika aktörer och inkluderar 
vem som har ansvaret för att anpassa samhället, vem som ansvarar för att hantera akuta följder 
av klimatförändringseffekter och vem som ansvarar för att samhället utvecklas på ett sätt som 
gör det motståndskraftigt mot ett kommande klimat. 

Statens ansvarsfördelning på nationell nivå
Centrala myndigheter har genom sina respektive sektorsansvar viktiga roller i kustzons- och 
klimatanpassningsarbetet, antingen som stöd för kommunernas och länsstyrelsernas arbete 
eller som organ som påverkar och implementerar befintliga lagar och regler. Ett 30-tal 
myndigheter arbetar med förebyggande åtgärder, ökad kompetens och kunskap och verkar 
för bättre beredskap vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. När myndigheterna tar fram 
planeringsunderlag åt kommunerna bör detta ske i nära samarbete med kommunerna så att 
ett regionalt till lokalt perspektiv tillämpas. Utan samordning på statlig nivå finns risken att 
klimatanpassningsarbetet inte sker alls, i fel tid eller på fel plats eller att åtgärderna är onödigt 
dyra för samhället. Nedan presenteras de viktigaste statliga verk som har koppling till kustzons- 
och klimatanpassningsfrågor.

Samhällsplanering och byggande: Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för boende, byggande, stadsutveckling 
och samhällsplanering och har därmed det allmänna uppsiktsansvaret för plan- och 
byggnadsväsendet i landet. Verket har också till uppgift att verka för samordning av de statliga 
myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen. I verksamheten 
ingår även att ge råd och förmedla kunskap och erfarenheter till planerare och andra grupper. 
I många av myndighetens uppgifter, i synnerhet förmedling av råd och kunskap, måste hänsyn 
tas till klimatförändringarnas konsekvenser.

Havs- och vattenmiljö samt viss miljötillsyn: Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV)
HaV arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. HaV har ansvaret för miljökvalitetsmålen 
”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans samt levande kust 
och skärgård”. Myndigheten ska ge länsstyrelser och kommuner tillsynsvägledning i en rad 
olika frågor som till exempel vattenverksamhet, vattenskyddsområden och enskilda avlopp. 
Andra uppdrag som regeringen gett myndigheten är att ha det övergripande ansvaret inom 
HELCOM (konventionen om skydd för Östersjöns marina miljö) och OSPAR (konventionen för 
skydd av den marina miljön i Nordostatlanten) samt att utveckla den nationella havsplaneringen.

Beredskapsfrågor och översvämningsunderlag: Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB)
MSB arbetar i nära samverkan med andra samhällsaktörer och verksamheten omfattar hela 
hotskalan och alla risknivåer, från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. MSB har en 
samordnande roll över sektorsgränser och ansvarsområden. Samordningsrollen utgår från 
ansvarsprincipen, MSB tar inte över andra aktörers ansvar. MSB har bl.a. uppdraget att i 
samverkan med berörda myndigheter och organisationer genom en nationell plattform 
förbättra samordningen av arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor. 
MSB ansvarar för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot 
jordskred eller andra naturolyckor och driver en nationell databas över inträffade naturolyckor. 
MSB har även i uppdrag att förse landets länsstyrelser och kommuner med översiktligt 
planeringsunderlag i form av stabilitetskartering och översvämningskartering.

Bilaga 7: Ansvarsfördelning
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Naturmiljö, ekosystemtjänster och miljötillsyn: Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet för miljöområdet och verket arbetar för 
att främja hållbar utveckling med utgångspunkt i de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmål 
och strategier. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”Begränsad 
klimatpåverkan” och bidrar med expertkunskap gällande många frågor som rör 
klimatanpassning, t.ex. biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Naturvårdsverket bistår även 
med expertkunskap vid Sveriges medverkan i internationella sammanhang som t.ex. EU och 
den Europeiska miljöbyrån (EEA). Detta omfattar idag även klimatanpassning, bl.a. inom ramen 
för EU:s andra klimathandlingsprogram och klimatkonventionens femåriga handlingsprogram 
för klimatanpassning.

Markstabilitet och sårbarhet för erosion, ras och skred: Statens geotekniska 
institut (SGI)
SGI arbetar med frågor om mark och vatten i samband med planering och byggande, samt 
med forskning, rådgivning och information inom markanvändning och naturresursplanering. 
SGI har ett särskilt myndighetsansvar i skred- och rasfrågor samt stranderosion och skall som 
statens sakkunnigorgan i dessa frågor medverka till att minska riskerna i samhället, särskilt de 
risker som starkt påverkas av klimatet och klimatförändringarna.

Geologi, grundvatten, täktverksamhet: Sveriges geologiska undersökning 
(SGU)
SGU är central myndighet för geologi och mineralfrågor, och förser kommuner, länsstyrelser, 
företag och myndigheter med information som underlag i miljöarbetet och för planering av 
infrastruktur. SGU svarar dessutom för det nationella miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god 
kvalitet” samt arbetar med bland annat erosionskartläggningar, undervattensgeologi samt 
tillsyn och prövning för täktverksamhet.

Projekt Skånestrand är ett exempel på ett klimatanpassningsarbete där kustkommuner och 
en statlig myndighet samarbetar. Projektets mål har varit att kartlägga erosionsproblem och 
-förutsättningar längs hela den skånska kusten och har genomförts av SGU, i samfinansiering 
av kustkommunerna. 

Klimatprognoser, kunskapssamordning: Sveriges meteorologiska och hy-
drologiska institut (SMHI)
SMHI tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende 
verksamheter. SMHI har samordningsansvaret med avseende på kunskapsunderlag som rör 
klimatanpassning. När det gäller att förutse översvämningar följer SMHI utvecklingen i landets 
vattendrag och varnar när bestämda varningskriterier uppnås. SMHI har utvecklat plattformen 
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning där relevant kunskap samlas, utvecklas och 
förmedlas till olika delar av samhället. Denna plattform driver även informationsplattformen 
klimatanpassningsportalen, som ger stöd i arbetet för att anpassa samhället till 
klimatförändringarna. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör 
SMHI översiktliga översvämningskarteringar för många vattendrag i Sverige. Vid Rossby Centre 
modelleras scenarier av det framtida klimatet i norra Europa. SMHI startade 2015 ett treårigt 
projekt, Havsnivåprojektet, med syfte att tillhandahålla information om havsnivåhöjning kring 
Sveriges kust, för att tillhandahålla underlag för beslutsfattande exempelvis kommuner och 
länsstyrelser samt för att öka förståelsen hos allmänheten. Inom projektet har en karttjänst 
tagits fram, vilken visar det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust. Tjänsten ger 
en indikation om vilka områden som kan vara sårbara, och där hänsyn bör tas till stigande 
vattennivåer. 
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Övergripande myndighetsnätverk och samordning
På senare tid har vissa statliga myndigheter börjat samarbeta mer kring sakfrågor för att 
förtydliga behovet att beakta vissa risker eller tar fram nya kunskapsunderlag. Ett exempel 
är Myndighetsnätverket stranderosion, där nio statliga verk har gått ihop i syfte att bilda ett 
kontakt- och samverkansorgan för frågor med betydelse för erosion längs kuster, sjöar och 
vattendrag under ledning av Statens Geotekniska Institut, SGI. I dagsläget finns ingen statlig 
myndighet som har huvudansvar för klimatanpassning.

Regionalt ansvar
Det statliga ansvaret är uppdelat dels mellan de statliga myndigheterna med nationell 
verkningsgrad och ansvar, dels mellan statens företrädare på regional nivå – länsstyrelserna 
- som prövar, kontrollerar och handleder kommunerna inom respektive län enligt nationella 
eller regionala direktiv. Här nedan ges en översikt över statens olika ansvarsroller som har 
koppling till kustzons- och klimatanpassningsfrågor på regional respektive nationell nivå. 

Statens företrädare på regional nivå – länsstyrelsen samt Mark- och miljö-
domstolen
Länsstyrelsen är ett av de viktigaste tillsyns- och prövningsorganen och har därför koppling 
med kustzons- och klimatanpassningsfrågor på flera olika sätt. Länsstyrelsen bevakar bland 
annat de statliga intressena vid samhällsplanering (särskilt översvämnings- och erosionsfrågor 
samt strandskydd), hanterar viss vattenverksamhetsprövning och -tillsyn och har tillsyn 
över kommunernas räddningstjänst och beredskapsarbete. Länsstyrelsen ska också stötta 
kommunernas arbete med kunskapsunderlag och samordning på regionalt plan. Mark- och 
miljödomstolen hanterar bland annat tillståndsprövningar.

•	 Samhällsplanering: Enligt plan- och bygglagen har länsstyrelserna en gransknings- 
och prövningsrätt där de ska bevaka att mellankommunala och statliga intressen, de 
allmänna intressena samt behovet av skydd mot olyckshändelser och människors 
hälsa beaktas i kommunens fysiska planer. Med avseende på klimatanpassning har 
Länsstyrelsen i Skåne bland annat tillhandahållit planeringsunderlag för stigande 
havsnivå och regionala klimatanalyser.

•	 Miljö- och naturvård: Länsstyrelsen är regional tillsynsmyndighet för naturvård, 
miljöskydd och vattenverksamhet enligt miljöbalken, men också för frågor rörande 
dricksvatten och dagvatten samt allmänna vattentjänster. I såväl prövning som tillsyn 
av miljöfarlig verksamhet samt i naturvårdsarbetet bör de risker som kan förväntas 
med anledning av klimatförändringarna beaktas.

•	 Beredskap: Länsstyrelsens geografiska områdesansvar för kris och beredskap 
på regional nivå består bland annat i att informera, bygga och upprätthålla 
relevanta nätverk, verka för att regionala risk- och sårbarhetsanalyser 
sammanställs, verka för effektivt resursutnyttjande, ge en enhetlig inriktning av 
krishanteringsförberedelserna, samt att följa upp beredskapsförberedelserna. 
Länsstyrelserna har förutom sitt ansvar för kris och beredskap dessutom ett 
tillsynsansvar för kommunernas räddningstjänst.

•	 Regional samordning: Länsstyrelsen fungerar som samordningsinstans på 
regional plan, bland annat för klimatanpassningsfrågor, och kan vara en viktig 
samarbetspartner när flera kommuner ska samarbeta i projektform.
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•	 Kunskapsstöd: Länsstyrelsen är också ansvarig för att tillhandahålla 
planeringsunderlag och annat stöd till kommunerna, exempelvis stöd för 
kommunernas fysiska planering och klimatanpassningsarbete, risk- och 
sårbarhetsanalyser och för kommunernas miljöarbete.

Lokalt ansvar
Kommunens ansvar för kustzons- och klimatanpassningsfrågor sträcker sig över flera plan. 
Nedan presenteras kopplingar mellan kommunens olika ansvarsroller och kustzons- och 
klimatanpassningsaspekter som har identifierats i samband med kustzonsprogrammets 
framtagning. 

Ägaransvar
Kommunen har i likhet med andra enskilda ägare ett ansvar att säkra sin egendom mot olyckor 
och annat, exempelvis översvämning och erosion. Därutöver har kommunen även ett ansvar 
att säkra viktiga samhällsfunktioner som är kopplat till fastigheter och anläggningar i kommunal 
ägo. Långsiktig klimatanpassning kan vara nödvändig för fastigheter och anläggningar så att den 
kommunaltekniska försörjningen (vatten- och avlopp samt energi-och avfallsanläggningar), 
transporter (vägar, järnvägar och stationer), vård (sjukhus och vårdcentral) samt skol- och 
omsorgsverksamhet inte drabbas av allvarliga störningar och avbrott. När sådana anläggningar 
ligger inom kustzonen föreligger ofta förhöjd översvämnings- eller erosionsrisk och 
anpassningsåtgärder behöver prioriteras. 

Kommunen har ett särskilt ansvar för de kustavsnitt som kommunen är markägare för. I 
detta ingår dels att allmän platsmark utformas och sköts för att främja motståndskraft mot 
klimatförändringar samt att kommunens anläggningar i kustzonen har en lämplig standard för 
dimensionering och underhåll samt erforderliga tillstånd. När kommunal mark och anläggningar 
ligger inom strandskyddade områden, krävs samråd med tillståndsmyndigheter, bland annat 
kommunens miljöenhet.

Delar av kommunens verksamhet räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, bland 
annat utsläpp från reningsverk, bräddningar och dagvattenutsläpp från tätbebyggda områden. 
Kommunen har som verksamhetsutövare krav på sig att säkra upp att dessa verksamheter 
bedrivs i enlighet med gällande tillstånd och lagstiftning, även i ett förändrat klimat. 

Myndighetsansvar
Kommunen är också myndighetsutövare enligt olika lagstiftningar med ansvar för kontroll, 
tillsyn och lovgivning. Kommunen ansvarar exempelvis för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
avseende miljöskydd och naturskydd. De kommunala ansvarsområdena omfattar också det 
totala ansvaret för granskning och godkännande inom den fysiska planeringen samt tillsyn och 
lovgivning enligt plan- och bygglagen såsom översiktsplanering, detaljplanering samt bygglov. 
Genom detaljplanering har kommunen möjlighet att besluta om mark- och vattenanvändning 
inom planlagda områden. Genom detaljplanering har kommunen möjlighet att genom särskilda 
planbestämmelser ställa krav på hur kommande bebyggelse utformas och i detta samband 
även hur klimatanpassningsaspekter beaktas.

Ansvar för samhällsutveckling och fysisk planering
Kommunen har monopol på den fysiska planeringen av mark och vattenområden inom 
kommungränser. Därmed följer ett stort ansvar för att bebyggelse och infrastruktur lokaliseras 
på platser som är lämpliga för ändamålet. Översvämnings- och erosionsrisk ska uttryckligen 
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beaktas vid lämplighetsprövning enligt den aktuella plan- och bygglagen. Samma lagstiftning 
ställer även krav på att bebyggelse lokaliseras under beaktande av lämplig vatten- och 
avloppshantering, vilket inbegriper även dagvattenavledning från tätbebyggda områden. I 
samband med kustzons- och klimatanpassningsaspekter är just dagvattenfrågan särskilt viktig, 
eftersom klimatförändringar och en stigande havsnivå leder till sämre förutsättningar för 
dagvattenavledning i kustzonen och innebär också en risk att oönskade utsläpp i samband 
med extrema händelser påverkar just de känsliga miljöerna i kustzonen.

Kommunen har också ett ansvar i att planera skyddet av samhällsintressen och samhällsviktig 
funktion genom långsiktig och strategisk klimatanpassning. Med hjälp av översiktsplanen 
kan kommunen peka ut sina klimatanpassningsintentioner. Två exempel är lokalisering av 
skyddsåtgärder mot erosion och översvämning samt att avsätta mark- och vattenområden 
för klimatanpassningsåtgärder, såsom översvämningsytor och fördröjningsmagasin. I utsatta 
geografiska lägen kan det vara ett stort åtagande för kommunen att uppfylla sina skyldigheter 
att skydda både det befintliga och det framtida samhället. Därför behöver lämpliga former för 
samarbete och/eller samfinansiering utvecklas. Kommunens planeringsansvar omfattar även 
att utforma mål och åtgärder för att främja en hållbar utveckling av samhället samt att arbeta 
med naturvårdande åtgärder. Att bevara och utveckla de värden och ekosystemtjänster som 
kommunens kustzon genererar är synnerligen angeläget, men inte specifikt utpekat som ett 
kommunalt ansvar. 

Beredskapsansvar
Staten, landstinget och kommuner delar på ansvaret i akuta situationer, d.v.s. extraordinära 
händelser i fredstid. Kommunen har ansvar för räddningstjänst, krisberedskap och krisledning 
lokalt, men även för att förbereda samhället lokalt inför och vid extraordinär händelse och 
höjd beredskap. Kommunernas krisberedskap och räddningstjänst är viktiga funktioner för 
framtagandet av risk- och sårbarhetsanalyser i klimatanpassningsarbetet.

Kommunen är skyldig att förbereda samhället inför akuta kriser i fredstid, bland annat genom 
att göra förebyggande risk- och sårbarhetsanalyser samt att fastställa en plan för hantering 
av extraordinära händelser i fredstid. Risk- och sårbarhetsanalyser är inriktade på olika 
scenarier som kan orsaka en lokal kris eller extraordinär händelse, såsom en svår storm med 
erosionsskador, akuta översvämningar i samband med höga vattenstånd i vattendrag och 
hav eller översvämningar i samband med extrem nederbörd. Samhällsviktiga verksamheter 
där Lomma kommun är ägare eller huvudman omfattar bland annat avloppsreningsverket 
med tillhörande ledningsnät och pumpstationer, anläggningar för dricksvattendistribution, 
anläggningar för dagvattenavledning, lokaler för omsorg av barn, funktionshindrade och äldre, 
räddningstjänstens utrustning och lokaler samt krisledningscentralens verksamhet, utrustning 
och lokaler. Kommunen har ett särskilt ansvar att se till att sådana verksamheter upprätthålls 
även under en pågående kris. 
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Det finns en rad mellankommunala samverkansorgan som Lomma kommun är engagerad i, 
kopplade till kustzon- och klimatanpassningsfrågor, vilka presenteras nedan.

Öresundsvattensamarbetet
Lomma kommun ingår i Öresundsvattensamarbetet sedan 1995. Samarbetets syfte är att 
förverkliga ett allsidigt växt- och djurliv i Öresund och att uppfylla HELCOM konventionens mål. 
Vidare ska samarbetet utmynna i en sammanställning av tidigare undersökningar.

Öresunds vattenvårdsförbund
Sedan 1985 har Lomma kommun samarbetat med Öresunds vattenvårdsförbund vars syfte är 
att administrera och genomföra ett samordnat recipientkontrollprogram för den svenska delen 
av Öresund.

Höjeå vattenråd, inklusive dagvattengruppen
Lomma kommun har sedan 2010 samverkat i Höjeå vattenråd och dagvattengruppen 
tillsammans med 3 andra kommuner. Samarbetet innefattar vattenvårdande åtgärder, 
recipientkontroll och verkar för att åtgärder vidtas för att mildra klimatförändringens effekter, 
i synnerhet översvämningar.

Kävlingeåns vattenråd
Kävlingeåns vattenråd arbetar med vattenvårdande åtgärder, recipientkontroll och verkar 
för att åtgärder vidtas för att mildra klimatförändringseffekter, i synnerhet översvämningar. 
Vattenrådet består av totalt 8 kommuner och Lomma kommun har varit med sedan 2013.

Erosionsskadecentrum
Erosionsskadecentrum är ett samarbetsorgan mellan kustkommuner och andra organisationer 
som aktivt verkar för att flexibla, kostnadseffektiva och miljöanpassade erosionsskyddstekniker 
utvecklas.  Erosionsskadecentrum ska följa forskningens framsteg och utveckling av nya tekniker 
inom området kusterosion och utgöra kontaktorgan, remissinstans och pådrivare för ett ökat 
statligt engagemang i frågor rörande erosionsskydd. Lomma kommun har varit medlem sedan 
1994. 

Kommunförbundet Skåne
Kommunförbundet Skåne är ett samarbetsorgan som ordnar utbildningar och konferenser 
kring bland annat kustzonsförvaltning, klimatanpassning och ekosystemtjänster.

Bilaga 8: Mellankommunala 
samverkansorgan
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