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Remiss av förslag på Kustzonsprogram för Lomma kommun 2018–2030 till 
myndigheter, organisationer och kommuner.  

 
Ni inbjuds härmed att ta del av och lämna synpunkter på förslag på Kustzonsprogram för Lomma 
kommun 2018–2030, del A, del B och del C.  
 
Synpunkter på kustzonsprogrammet ska skickas digitalt till kommunstyrelsen@lomma.se. Frågor på 
handlingarna lämnas via epost till Helena Björn, helena.bjorn@lomma.se. Synpunkter på programmet 
ska vara kommunen tillhanda senast 30 juni 2018.  
 
Arbetet med att ta fram kunskapsunderlaget rörande kustfrågor har skett i samråd och dialog med 
samtliga berörda förvaltningar i kommunen. Arbetet med kustzonsprogrammet har även kopplats till 
externa aktörer. En medborgardialog har genomförts via Lommabuktens kustvattenråd. I samarbete 
med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Statens Geotekniska Institut (SGI) har Lomma 
kommun varit en av pilotkommunerna där framtagna regionala modell- och kartverktyg för erosion 
testats för lokala förhållanden. Kustzonsprogrammet har även stöttats av forskningsprojektet 
Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå (ECOSIMP).  
 
Syftet med Kustzonsprogrammet är att det ska vara vägledande mot ett gemensamt strategi- och 
åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt fram till år 2030.  
Det ska tydliggöra ansvarsförhållandet mellan olika sektorer och aktörer. Utgångspunkten har varit att 
definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma kommuns kust med avseende 
på de tre aspekterna översvämning, erosion och strandskyddets syfte. En stor del av arbetet har varit att 
ta fram aktuella kunskaps- och planeringsunderlag för att få en målbild om hur kusten ska se ut i ett 
långsiktigt perspektiv.  
 
  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2018-04-25 
Planeringsavdelningen  

Vår referens:    
Direkttel: 040-641 1052  
E-post: Helena.bjorn@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2017:351   
Er referens: Helena Björn 
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Sändlista för extern remiss 
 

Myndigheter 
1. Naturvårdsverket  
2. Havs- och vattenmyndigheten  
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
4. Sveriges geologiska undersökning 
5. Statens geotekniska institut 
6. Sverige meteorologiska och  
 hydrologiska institut  
7. Länsstyrelsen Skåne 
8. Boverket 
9. Region Skåne 
 
 
 
 

Organisationer 
1. Kustvattenrådet i Lomma kommun 
2. Höje å vattenråd 
3. Kävlinge åns vattenråd 
4. Svenska kraftnät 
5. VA SYD 
6. Sysav 
 

Kommuner 
1. Kävlinge kommun 
2. Burlövs kommun 
3. Malmö Stad 
4. Lunds kommun 
5. Staffanstorps kommun  

 
 
Handlingar i ärendet 

1. Förslag på Kustzonsprogram 2018 - Del A Mål och genomförande  
2. Förslag på Kustzonsprogram 2018 - Del B Kunskapsdel  
3. Förslag på Kustzonsprogram 2018 - Del C Bilagor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Helena Björn  
Miljöstrategisk samordnare 
   
 


