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Förord

Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Ängelholms kommun arbetar för att förvalta och under-
hålla sina stränder. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för underhållsarbetet av stranden. 
Till denna tas det fram åtgärdsplaner som konkret beskriver vilka åtgärder som vidtas.
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Inledning

För att undvika att verksamheter eller anläggningar får negativa konsekvenser för stranden ska man i ett tidigt 
stadium identifiera och lösa problem som kan tänkas uppstå. På samma sätt ska åtgärder på stranden vara sådana 
att de i sin tur inte får negativ påverkan på andra verksamheter.

Ekonomiska resurser är nödvändiga för ett fungerande arbete. En löpande budget för strandarbete möjliggör ett 
långsiktigt förbättringsarbete för stranden. 

Även allmänhetens medverkan i strandarbetet är viktig för att fånga upp deras synpunkter på strandarbetet. 
Genom att engagera allmänheten ökar förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas och varför. Minst lika 
viktigt är förståelsen för varför vissa åtgärder inte vidtas.

Policy för långsiktig och hållbar förvaltning av Ängelholms stränder

Policyn utgörs av följande dokument:

• Huvuddokument

• Åtgärdssammanställning 2014-2015
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• Stranden ska bevaras naturlig. Kommunen ska verka för att strandens naturliga dynamik ej störs 
eller inskränks. Det innefattar till exempel att hårda konstruktioner, såsom bryggor eller stensko-
ningar, undviks i möjligaste mån. Måste hårda konstruktioner anläggas ska insatser vidtas för att 
motverka negativa konsekvenser av konstruktionen.

• Risken för översvämning- och erosionsskador ska minimeras. Kommunen ska arbeta proaktivt 
för att rusta stranden mot stormar.

• Stranden ska utgöra skydd mot stigande havsnivåer. Kommunen ska arbeta för att stranden kon-
tinuerligt anpassas till ett förändrat klimat.

• Stranden ska utgöra ett viktigt rekreationsområde för både boende och turister.

• Kommunen ska verka för en attraktiv strand med ökad tillgänglighet.

• Den fysiska planeringen ska anpassas efter strandens behov. Kommunen ska vid kustnära plane-
ring ta hänsyn till strandens dynamik och skapa en buffertzon mellan stranden och bebyggelsen.

• Skador och slitage på stranden från rekreation och friluftsliv ska minimeras. Kommunen ska 
verka för goda förutsättningar för ett hållbart strandutnyttjande.

• Kommuninvånare ska engageras i att värna om stranden genom utbildning. Kommunen ska 
verka för spridning av kunskap och information om stranden.

• Strandens intressenter ska vara informerade om och delaktiga i beslut som rör strandens utveck-
ling. Kommunen ska verka för en integrerad planerings- och förvaltningsstrategi för stranden.

• Beslut och strategier om stranden ska i möjligaste mån baseras på kunskap om de lokala förhål-
landena. Kommunen ska verka för regelbundna mätningar av strandens fysikaliska processer 
och andra relevanta parametrar.

• Strandens unika naturvärden och biologiska mångfald ska bevaras och ges möjlighet att utveck-
las. Kommunen ska verka för att tång- och strandrensning utförs skonsamt samt att strandhabi-
taten inte krymper på grund av stranderosion.

Principer

Nedan listas de grundläggande principerna för en hållbar strandförvaltning i Ängelholms kommun. 
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Nuläge

Det område som behandlas i policyn är området som sträcker sig från Vege å i söder till Vejbystrands hamn i 
norr (se figurerna 1-3). 

Norra Ängelholms strand är exploaterad med villabebyggelse, men även med turistrelaterade anläggningar såsom 
Klitterhus och Råbocka Camping. I söder förekommer i stort sett ingen exploatering av kusten, undantaget par-
keringen vid Sibirien. Exploateringsgraden återspeglas även i besökstrycket från strandgäster där den norra delen 
av stranden har flest besökare. 

I den norra delen av stranden, från pirarmarna till Råbocka camping, är också erosionen som störst. Erosionen 
beror i huvudsak på att man i strandens norra del har en sedimenttransport från norr till söder vilket leder till att 
sand ackumuleras vid Hunnabadet. Transporten söder om pirarmarna fortgår men eftersom det inte tillkommer 
sediment norrifrån uppstår erosion. Vid campingen syns även tydligt slitaget från besökare som trampar upp 
vegetationen och förstör sandklitterna.

Ängelholms kommun har genomfört ett flertal åtgärder för att skydda stranden mot erosion. Till exempel är 
reveln mellan pirarmarna och Klittershus skyddade mot genombrott med en kärna av gabioner. Detta skydd 
förstärktes år 2000 då kommunen genomförde en strandfodring av samma område. Sand pumpades då från 
bottnen utanför Hunnabadet och runt pirarmarna. Strandfodringen kompletterades under påföljande år med en 
vegetationsplantering på de nykonstruerade sanddynerna.

Vid första advent 2011 drabbades stranden av en storm som medförde stora skador på klitterna. Skadorna blev 
störst i den norra delen av stranden där man som en akut åtgärdsinsats reparerade klitterna med sand hämtad ett 
tiotal meter ut i vattnet.

En mer detaljerad beskrivning av erosionssituationen i Ängelholms kommun och dokumentationen av de skador 
som uppstod i samband med stormen första advent 2011, finns att läsa om i två utredningar som kommunen 
låtit göra:

• Stranderosion i Ängelholms kommun – Inventering av nuvarande förhållanden och rekommendationer för 
framtiden (Sweco, 2011)

• Inventering av stormskador från 2011-11-27 - Förslag till akuta åtgärder längs kommunens sandstränder 
(Sweco, 2011) 

Ytterligare underlag till policyn finns i rapporten:

•  Hållbar strandförvaltning för Ängelholms strand - Underlag till kommunal förvaltningsplan (Sweco 2012).
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Figur 1. Karta över Ängelholms strand
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Figur 2. Karta över Hunnabadet

Figur 3. Karta över Vejbystrands strand
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Framtida klimatförändringar

Klimatforskarna är idag eniga om att växthuseffekten leder till en höjning av medelhavsnivån.
Hur stor höjningen blir är däremot forskarna inte lika eniga om och prognoserna ändras efterhand till följd av 
större förståelse för klimatet och allteftersom klimatmodellerna förfinas. Vid planering av klimatanpassnings-
åtgärder bör man därför vara lyhörd för nya prognoser och ha en strategi som efterhand kan anpassas till nya 
riktlinjer för havsnivåhöjning.

För närvarande planerar många svenska kommuner för en höjning av medelvattennivån med 1 m till år 2100. 
En ökning av medelvattennivån med 1 m längs Ängelholms strand kommer att leda till att strandlinjen backar 
cirka 100 m. I Figur 4 visas en bild över hur strandlinjen i området förflyttas till följd av en höjning av medelytan 
med 1 meter. Det är viktigt att poängtera att denna förflyttning endast avser erosion som uppstår till följd av 
höjningen av medelvattenytan förutsatt att inga åtgärder vidtas mot erosionen. Prognosen om 100 m avser dess-
utom bara effekten av havsnivåhöjningen. Därtill kommer den erosion som pågår redan idag och eventuellt ökad 
erosion till följd av exempelvis ändrade vindförhållanden på grund av klimatförändringen.

Hus inom framtida riskzon
Prognostiserad strandlinje 2100

Figur 4. Den gula linjen visar strandlinjens läge år 2100 om medelvattenytan höjs med 1 meter.
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Åtgärder

Åtgärderna är indelade i sju olika kategorier:

Del 1 - Åtgärder för att förebygga erosion

Del 2 - Strandpolicy

Del 3 - Informationsstrategi

Del 4 - Kontrollplan

Del 5 - Riktlinjer för strandnära exploatering

Del 6 - Utredning av möjligheter till finansiellt bistånd för genomförande av åtgärder
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Del 1 - Åtgärder för att förebygga erosion

Erosionsåtgärder ska inte bara motverka erosionen utan ska även skapa förutsättningar för stranden att kunna 
byggas upp genom naturliga processer. Åtgärderna ska stämma överens med de grundprinciper som den håll-
bara strandförvaltningen baseras på. Således ska endast åtgärder implementeras som tillåter strandens naturliga 
dynamik, ger en attraktivare strand för boende och turister samt säkerställer bakomliggande bebyggelse mot 
stormar idag och i framtiden.

Av olika skäl är inte alla åtgärder genomförbara på kort sikt, det vill säga inom de närmsta fyra åren. Till exempel 
kräver en åtgärd som strandfodring fler utredningar och man måste söka tillstånd hos bland annat mark- och 
miljödomstolen. Andra åtgärder kräver inte några speciella tillstånd och tar inte heller alltför mycket resurser i 
anspråk. Sådana åtgärder kan genomföras på kort sikt.

Följande åtgärder föreslås implementeras på Ängelholms strand:

• Sandstaket (kort sikt)
• Klitterskyddstaket (kort sikt)
• Klitterövergång (inledningsvis anlägga några övergångar på kort sikt och sedan fler allteftersom)
• Vegetationsplantering (kort sikt)
• Strandfodring (lång sikt)

För att utvärdera de olika metoderna föreslås att de till en början utförs som pilotprojekt längs de sträckor längs 
stranden som är i mest behov av åtgärder. 

Åtgärder på stranden såsom klitterskyddsstaket, sandstaket och vegetationsplantering bör utföras på våren då 
stranden byggs upp och det är minst risk för att de förstörs i stormar.

Generellt för alla åtgärder är att de fysiska konstruktionerna ska bestå av miljövänliga material som smälter in i 
den naturliga strandmiljön och bryts ner relativt snabbt. I största möjligaste mån ska även metall, såsom spikar/
skruvar och ståltråd, undvikas då de riskerar skada både strandbesökare och djur. Framförallt gäller detta åtgär-
der såsom klitterskyddsstaket och sandstaket som står nere på strandplanet och riskerar att förstöras av stormar.
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Del 2 – Strandpolicy

För att stranden ska hållas attraktiv och i gott skick krävs ett löpande underhåll. Genom att sköta stranden på 
rätt sätt undviks onödiga skador på klitterna och stranden är bättre rustad för stormar. För att uppnå detta kom-
mer det att framarbetas en strandpolicy.

Följande information kommer att vara vägledande för Ängelholms kommun strandpolicy:

Strandrensningsmaskin
Kommunen har nyligen införskaffat en ny strandrensningsmaskin som är avsedd att hjälpa till med såväl städ-
ning som tångrensning. Vid rensning med maskinen ska man undvika att köra för nära klitterfoten då man riske-
rar att störa återuppbyggnaden av klitter och skada nybildningen av klitter.

Tångrensning
Tångrensning bör ske i så liten utsträckning som möjligt och endast då behov föreligger.
Tången spelar en viktig roll i strandens morfologiska processer då den fångar upp sand som bildar nya sanddy-
ner. När man rensar tång är det viktigt att man använder för ändamålet avsedd utrustning och i största möjliga 
mån undviker att få med sand då man flyttar tången. Man ska också framföra fordon för tångrensning varligt på 
stranden och undvika att förstöra sanddyner eller köra i sand som blåst upp mot klitterna. Man bör endast rensa 
de sträckor som används för bad. Tångrensningen kan också vara ett sätt att styra badgästerna till vissa områden 
av stranden.

Tången är viktig för den biologiska mångfalden i strandmiljön. Undersökningar på Falsterbonäset har visat på 
att alternerande rensade och orensade sträckor samt olika metoder för att lagra den rensade tången bidrar till 
en ökad biologisk mångfald eftersom man då erbjuder olika levnadsbetingelser för de djur som lever i tången. 
Man bör samråda med Länsstyrelsen om tångrensning, det kan även krävas en anmälan till Länsstyrelsen. Man 
kan också ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen för att få rensa tång över en längre period utan att 
behöva anmäla. Hantering av rensad tång kan vara problematisk. Tång har ofta höga halter av kadmium vilket då 
medför att tången klassas som farligt avfall. Genom provtagning kan man avgöra om tången är förorenad eller 
om den kan användas som exempelvis jordförbättringsmedel
i kommunens parker. Andra möjligheter är att återföra tången till havet efter badsäsongen eller att lägga upp 
den i vallar på stranden. Hur kommunen ska hantera rensad tång bör bestämmas i samråd med Miljökontoret i 
Ängelholm och Länsstyrelsen.

Strandstädning
Utgångspunkten bör vara att behovet av strandstädning ska minimeras genom lättillgängliga sopkärl på stranden. 
I sopkärlen bör finnas möjlighet till sortering för att främja ett hållbart strandutnyttjande och stärka Ängelholms 
strands profil som en hållbar strand. 

Reparation av stormskador
Kommunen bör ha en regelbunden tillsyn av stranden året runt. Tillsynen ska omfatta klitter, men också staket, 
skyltar, över- och nedgångar. Efter stormar ska uppkomna skador inventeras och akuta skador åtgärdas. Länssty-
relsen bör hållas informerad vid eventuella reparationsåtgärder. Reparationsåtgärderna kan kräva en anmälan till 
Länsstyrelsen eller till och med ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen. 
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Del 3 - Informationsstrategi

Bland Ängelholms kommuninvånare finns ett stort engagemang för stranden. Det är viktigt att kommuninvå-
narna informeras om de åtgärder som genomförs och att man har en dialog kring hur stranden ska förvaltas. 
Sedimenttransport och effekten av olika kustskydd kan vara svårt att förstå och är inte alltid helt intuitivt. Man 
bör därför arbeta för en ökad kunskap för de kusthydrauliska (vattenrelaterade) och morfologiska (sandrelate-
rade) processerna bland beslutsfattare och kommuninvånare.

Information till allmänheten kan spridas genom flera kanaler till exempel genom informationstavlor vid strän-
derna, informationsmöten, utbildningsprojekt i skolor, genom bloggar eller genom traditionell media. Det är 
bra om man har möjlighet att engagera allmänheten i de åtgärder som genomförs, antingen i skolan eller genom 
frivilligt arbete.

Informationsmöten
För att öka förståelsen för kommunens strandarbete, men även för att lyfta fram synpunkter och idéer ifrån 
kommuninvånarna, bör årliga informationsmöten hållas för att informera och diskutera med allmänheten om 
de åtgärder som görs på stranden. Förslagsvis anordnas det årliga mötet med allmänheten på hösten då semes-
tertiden är över och badsäsongen fortfarande finns i minnet. En fördel med att förlägga mötet på hösten är att 
eventuella goda idéer från allmänheten kan hinna genomföras innan nästa badsäsong. Till mötena, som i huvud-
sak riktar sig till kommunpolitiker och intresserade kommuninvånare, kan man bjuda in externa föreläsare för att 
höja kunskapsnivån och få en inblick i hur man arbetar med stränder i andra kommuner eller kanske till och med 
andra länder.

Externa hemsidan
För att nå ut med information om åtgärder på stranden bör stranden beredas plats på kommunens hemsida. Det 
bör där informeras om bland annat vett och etikett på stranden, pågående arbeten samt hur kommande arbete 
kommer att ta form.
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Del 4 - Kontrollprogram

Delar av Ängelholms strand är erosionsutsatt och man kommer på sikt att behöva vidta åtgärder för att skydda 
dessa sträckor. För att veta var åtgärder behöver sättas in och omfattningen av dessa krävs information om strän-
derna och den kustnära sedimenttransporten.

För att få en djupare förståelse av hur sand transporteras i den kustnära zonen bör därför ett kontrollprogram 
införas för stranden. Kontrollprogrammet innefattar mätningar av strandlinjeprofiler och havsvattenstånd.

Mätning av strandlinjeprofiler
Längs Ängelholms strand föreslås att nio linjer mellan Rönneås och Vegeås mynning och en linje norr om Rön-
neås mynning vid Hunnabadet mäts in, se Bilaga 2. Profillinjernas positioner är ungefärliga och bör bestämmas 
närmre i fält.

Strandlinjeprofiler mäts vinkelrät mot stranden. Profilen föreslås börja 10 – 20 m bakom den främre klitterraden 
och sluta vid cirka 4 meters djup. För att mäta på så djupt vatten krävs att man använder sig av en båt och en 
GPS-utrustning med justerbar mätstång upp till minst 4 m. Om sådan utrustning inte finns att tillgå får mätning-
arna utföras med vadarbyxor. Då når man inte längre ut än till ett djup på cirka en meter. Det är därför rekom-
menderat att man utför mätningarna med båt.

När linjerna väljs ut ska man undvika att mäta i gångar där folk tar sig ner till stranden eller intill byggnader 
eftersom dessa linjer inte är representativa för stranden i stort. Profillinjerna bestäms med koordinater så att 
samma linje mäts vid varje mättillfälle. Strandlinjeprofilerna ska mätas in en gång om året vid ungefär samma tid, 
helst i augusti eller september eftersom stranden då har nått en maximal återhämtning efter vinterns stormar. 
Om man vill studera effekten av en enskild stormhändelse kan man mäta in strandlinjeprofilen strax före och 
strax efter stormen om man har kännedom om att en storm är i antågande. Denna information kan vara viktig 
för förståelsen av enskilda stormhändelsers påverkan på den totala sedimenttransporten. Det är också intressant 
att studera eftersom man då kan få en uppfattning av strandens förmåga att återhämta sig mellan stormtillfällen. 
Vid mätning före och efter ett stormtillfälle räcker det att mätningen utförs i vadarbyxor eftersom tiden ofta är 
begränsad.

Mätning av havsvattenstånd
I nuläget mäts vattenståndet i Skälderviken i Magnarps hamn av SMHI. För att studera vattenståndet vid Äng-
elholms strand är mätstationen inte optimalt placerad med hänsyn till den lokala uppstuvningseffekten inne i 
viken. För att säkerställa en långsiktig mätserie med representativa vattenståndsmätningar föreslås att en vat-
tenståndsmätare placeras i Skäldervikens hamn så nära Rönneås mynning som möjligt. Vattenståndsmätaren ska 
helst vara av en typ där mätningarna inte påverkas av vågor. För att uppnå detta behöver vattenståndsmätaren 
placeras i en så kallad pegelbrunn. 

En pegelbrunn är en behållare som står i kontakt med havet genom ett rör vars tvärsnittsarea är cirka en tiondel 
av pegelbrunnens egen tvärsnittsarea. Detta gör att vågrörelserna filtreras bort och att vattennivån inne i behål-
laren svarar mot lugnvattenståndet i havet. Aktuellt vattenstånd bör sparas med så kort intervall som möjligt, 
gärna var 5 – 10 minut och kunna visas online. Informationen kan sedan bearbetas för att ta fram lokal vatten-
ståndsstatistik.

Badvattenkvalitet
Den kontroll av badvattenkvalitet som idag utförs längs Ängelholms strand bedöms som tillräcklig. I nuläget 
kontrolleras badvattenkvaliteten enligt EU:s badvattendirektiv 2006/7/EC vid Sibirien och Råbocka. Provtag-
ning enligt badvattendirektivet omfattar analyser av E-coli och Intestinala enterococker. Resultatet klassificeras 
som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig kvalitet. Om man inte uppnår utmärkt kvalitet bör man utreda var 
föreningen kommer ifrån och om möjligt vidta åtgärder för att förbättra badvattenkvaliteten. 
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Turistekonomisk uppföljning
Turismen är en stor inkomstkälla för kommunen och skapar viktiga arbetstillfällen för kommuninvånarna. 
Ängelholms kommun bör arbeta aktivt för att öka turismen. För att få bättre kännedomen om intäkterna från 
turismen föreslås att man utför turismekonomiska undersökningar. Resultatet ska visa på de intäkter som stran-
den genererar och ligga till grund för samhällsekonomiskt lönsamma beslut kring investeringar i stranden och 
åtgärder för att öka badturismen.

Kartläggning av strandutnyttjande
För att få en uppfattning om hur många badgäster som nyttjar stranden under sommaren och var på stranden de 
rör sig bör man regelbundet låta genomföra kartläggningar av strandbesökarna under sommarsäsongen. Dessa 
kartläggningar kan till exempel genomföras av livräddarna eller av kommunens egen personal. Initialt behöver en 
genomförbar metodik upprättas tillsammans med de som utför kartläggningen. Antingen kan antalet besökare 
uppskattas subjektiv av respektive kartläggare eller så kan kartläggningen göras något mer systematisk genom 
att fotografi tas vid strategiska punkter vid samma klockslag varje dag. Efter säsongens slut kan därefter foto-
grafierna analyseras och klassificeras efter antalet besökare. Resultatet bör sammanställas som en karta visandes 
strandutnyttjande på olika strandavsnitt.
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Del 5 -Inriktning för strandnära exploatering

Strandnära boende är attraktivt vilket skapar stor efterfrågan och höga priser på strandnära mark. Därför kan 
det vara lockande för kommuner att exploatera strandnära områden. Sveriges kust skyddas av strandskydd för 
att säkerställa att området närmast vattnet är tillgängligt för allmänheten. Längs Ängelholms strand finns det på 
vissa platser hus som ligger nära stranden eller direkt nere på stranden. De hus som ligger närmre stranden än 
100 m har uppförts innan strandskyddet instiftades eller innan kommunerna tillämpade samma strikta tolkning 
som idag. En stor del av de erosionsproblem som finns runt om i världen idag har uppstått till följd av att man 
har byggt för nära stränderna. Ofta fluktuerar strandlinjen naturligt och om den inte lämnas utrymme att röra sig 
inåt landet uppstår erosionsproblem som sedan kan leda till stranden inte återhämtar sig. Om man har en på-
gående erosion som innebär att strandlinjen flyttas bakåt över tid behövs också en buffertzon mellan havet och 
bebyggelsen så att man har tid att agera och inte behöver vidta kortsiktiga, drastiska åtgärder.

På sikt väntas problemen för den strandnära bebyggelsen att förvärras till följd av stigande havsnivåer. Vid ex-
ploatering av nya områden har man möjlighet att lära av gamla misstag och placera bebyggelsen på marknivåer 
och avstånd från stranden som är hållbara ur ett längre perspektiv.

Strandskydd
Strandskyddet infördes på 1950- talet för att skydda stränder från överexploatering och säkerställa allmänhetens 
tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra byggnader 
eller ändra de byggnader som redan finns så att de kan användas till annat ändamål, utföra andra anläggningar 
som strider mot strandskyddets syfte eller utföra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Kommuner har rätt att ge dispens från strandskydd om särskilda skäl föreligger. I områden som omfattas av 7:e 
kapitlet i Miljöbalken till exempel naturreservat och nationalparker är det Länsstyrelsen som ansvarar för dispens.

Buffertzon mellan strand och bebyggelse
När man planerar för strandnära bebyggelse bör man bevara en buffertzon mellan bebyggelsen och havet. Om 
det finns en bred oexploaterad zon mellan strand och bebyggelse tillåts strand- och vegetationslinjen att flyttas 
fram och tillbaka. Stränder är dynamiska system som naturligt förflyttas och detta behöver inte nödvändigtvis 
bero på långsiktig erosion. Om man tillåter bebyggelse för nära stranden finns risk för att fastighetsägare vidtar 
kortsiktiga erosionsskyddsåtgärder som leder till att erosionsproblemet förvärras för närliggande fastigheter. Vid 
Ängelholms strand bör man inte bygga närmre stranden än 300 m från vegetationslinjen plus det befintliga klit-
terlandskapets bredd, utanför detaljeplanlagt område. På så vis ges stranden möjlighet att förflyttas 300 m bakåt 
i landskapet till följd av stigande havsnivåer. I den norra delen av stranden där man idag har erosion finns det 
redan bebyggelse bland klitterna. Här behöver kommunen vidta åtgärder för att motverka den pågående erosio-
nen.

Riktlinjer för anläggningar på stranden och i vattnet
Byggnader på stranden bör i den mån det är möjligt vara temporära under sommaren och tas bort efter badsä-
songen. Om byggnader står kvar på stranden under höst och vinter riskerar de att skapa erosionsproblem eller 
förstöras av stormar. Vid konstruktioner i vattnet eller på stranden ska det beaktas att de har ofta stor påverkan 
på de morfologiska processerna. Konstruktionernas ska utformas så att påverkan på sedimenttransporten i 
området blir så liten som möjligt. De lokala kusthydrauliska förutsättningarna, såsom vågor och högvatten för 
Skälderviken, måste beaktas.

Med anledning av de höga vågor som är inne i Skälderviken kräver byggnationer ute i vattnet omfattande skydd 
mot högvatten och vågor.
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Figur 5. Hämtat från "Inventering av förmåga att hantera kriser i Ängelholms kommun - Mandatperiod 2011-2014"

Grundläggningsnivå för nybyggnation
Det är många faktorer som påverkar vilken nivå som är lämplig för grundläggning vid nybyggnation. Dels be-
höver man ta hänsyn till stranderosion och översvämning i samband med högvatten och stormar. Dels behöver 
man ta hänsyn till översvämningsrisken i Rönne å och Vege å samt grundvattennivåerna i området. Man behöver 
också ta hänsyn till vad det finns för befintliga och planerade skydd mot översvämning i området samt om det 
finns befintlig bebyggelse och vilken nivå denna ligger på. 

I Ängelholm är riktlinjerna enligt denna policy + 4 m.ö.h. för byggnader som innehåller samhällsviktig verksam-
het och +3.5 m.ö.h. för övrig bebyggelse. 

De angivna höjderna är de riktmärken som är motiverade att nyttja vid samtlig planhantering i Ängelholms kom-
mun. Detta för att undvika bebyggelse i områden där risk finns för översvämning och erosion.

Samhällsviktiga verksamheter inom Ängelholms kommuns verksamhetsområde

• Central administration där informationsverksamhet och krisledning är inkluderad
• Äldreomsorgen
• Individ- och familjeomsorgen
• Handikappomsorgen
• Skola
• Förskola
• Räddningstjänsten
• Elförsörjningen
• Dricksvattenförsörjningen
• Kostenheten
• Fjärrvärmeförsörjningen
• Miljö- och hälsoskyddet

Vad är en samhällsviktig information?

En verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor.

• Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt 

eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verk-

samheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i 

samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en 

redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skade-

verkningarna blir så små som möjligt. 

Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
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Del 6 – Utreda möjligheter till finansiella bistånd

Det finns en uppsjö av olika sätt att finna extern finansiering av åtgärder som är relaterade till bland annat över-
svämningsrisker och naturkatastrofer. Det behövs genomföras en inventering/utredning kring vilka bidrag det 
finns att söka relaterade till åtgärdssammanställningen. 

Ansvar och uppföljning

Ansvaret för policyn åligger en arbetsgrupp som är satt arbeta med strandutveckling. Arbetsgruppen utgörs av 
representanter från berörda kommunala verksamheter samt övriga intressenter som det finns behov av att disku-
tera beslut som berör stranden med. 

Det är arbetsgruppens ansvar att implementera och revidera åtgärdssammanställningen som är bilagd policyn. 
Arbetsgruppen har en ordförande som också är kommunens strandansvarige.

Arbetsgruppen träffas regelbundet för att gå igenom vad som behöver göras på stranden och om förvaltning-
arna har planerat några åtgärder som kan få konsekvenser för stranden. Åtgärderna ska utvärderas och om de 
bedöms ha negativa effekter på stranden ska förslag tas fram tillsammans med ansvarig förvaltning för hur dessa 
kan förebyggas. Om en åtgärd bedöms få oacceptabla konsekvenser ska man överväga om åtgärden överhuvud-
taget ska genomföras.

Den som är sammankallande för gruppen skulle även kunna vara den som är informationsansvarig för stranden.

Förslag på medlemmar

• Ängelholms kommun - Samhällsstrateg
• Ängelholms kommun - Miljökontorets representant
• Ängelholms kommun - Tekniska kontorets representant
• Ängelholms kommun - Stadsarkitekt
• Ängelholms kommun - Säkerhetschef
• Länsstyrelsen
• Markägare
• Politisk representation
• Representant från Ängelholms näringsliv
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Bilaga 1 - Åtgärder för att förebygga erosion

Klitterskyddsstaket
Klitterskyddsstaket används för att hindra strandbesökare från att gå eller hoppa i de känsliga klitterna. I princip 
kan vilken typ av staket som helst användas som fyller funktionen att avleda strandbesökare från klitterna, men 
för att minimera påverkan på landskapsbilden bör man använda material som naturligt smälter in i miljön. Ett 
bra exempel på detta är Ystad kommun som byggt ett enkelt staket av trä. Ju mer träet grånar desto bättre smäl-
ter staketet in på stranden. En än mer diskret utformning av strandstaket är att bara använda pålar och rep. Den 
här typen av staket rekommenderas längs Ängelholms strand eftersom den är fri från spik, kräver liten material-
åtgång och smälter väl in i miljön.

Staketet behöver inte gärda in klitterna längs hela sträckan som man vill skydda. Det räcker att staketet sträcker 
sig från nedgångarna och cirka 20 m åt vardera sidan. På så sätt visar man besökare att det inte är önskvärt att 
de beträder klitterna samtidigt som man slipper sätta staket längs hela stranden. På landsidan av klitterna bör 
staketen placeras så att besökare leds till de ned- och övergångar som finns. De områden som är i störst behov 
av åtgärd återfinns i den norra delen av Ängelholms strand på grund av att det är här stranden har flest besökare 
och slitaget på klitterna därmed är som störst.

Figur 6. Två exempel på hur klitterskyddstaket kan utformas. Den högra bilden visar en typ av staket som skulle vara lämplig för Äng-
elholms strand. 
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Sandstaket
Sand kan bindas till klitter genom vegetation eller genom att sandfångande konstruktioner uppförs framför 
klitterna. Vegetation är att föredra framför konstruktioner, men på grund av att det tar tid för vegetation att 
etablera sig kan konstruktioner med fördel användas initialt. Ett staket med smala träribbor (identiskt med de 
snöstaket vi använder på vintern) är väl lämpat för klitteruppbyggnad eftersom det är relativt billigt, lätt att få tag 
på, lätthanterligt och kan sättas upp relativt snabbt. Andra fördelar är att trästaket, då träet grånat, smälter in i 
strandmiljön och att trä bryts ned i naturen. Sandstaket av plastnät förekommer på många stränder för att fånga 
upp sand. Fördelen med dem är att de är starka, svårnedbrytbara och därför kan återanvändas. Nackdelen är att 
de är relativt dyra samt om de inte plockas bort från stranden kan de ligga och skräpa länge. Skulle vågorna vid 
en storm spola ut plastnäten i vattnet kan de ställa till med skada för det marina djurlivet genom att djur fastnar i 
näten. Därför rekommenderas det inte att Ängelholm använder sandstaket av plast. Sandstaketen föreslås pla-
ceras på stranden vid Råbocka Camping och vid Sibirien eftersom det bedöms att sandstaketen får störst effekt 
här (se Åtgärdssammanställning) på grund av att strandplanet är något bredare här än längre norrut. Placeringen 
av sandstaketen bör vara någon halvmeter framför klitterfoten, men om man vill bygga ut klitterna kan staketen 
placeras ca 3-6 m framför klitterfoten. Bäst effekt av sandstaketen uppnås om staketen placeras vinkelrät mot 
vindriktningen eller parallellt med strandlinjen. Strandplanet i Ängelholm är relativt smalt och att placera sand-
staket vinkelrätt mot vindriktningen innebär att en stor del av strandplanets yta tas i anspråk. Därför rekommen-
deras att sandstaketen placeras parallellt med strandlinjen. Allteftersom klitterna byggs upp kan ytterligare en rad 
med sandstaket placeras. Den andra raden placeras på baksidan av de nya klitterna. På så sätt blir klitterna högre 
och eventuella svackor mellan de nya och gamla klitterna fylls igen. Vill man placera sandstaketen längre norrut, 
där det finns en rad med träslipers, bör sandstaketen placeras någon halvmeter framför träslipersraden istället för 
framför klitterfoten.

Varje sektion bör ha en längd av maximalt 30 m och mellan varje sektion bör det vara cirka 10 m mellanrum 
för att inte regnvatten eller havsvatten vid stormar ska samlas mellan de gamla och nya klitterna. En sektion kan 
med fördel bestå av flera staket, som är kortare än 30 m, för att underlätta anläggning och reparation av sandsta-
keten. Varje segment i staketen bör vara ca 3 m och bestå av spjälor (ca 40 mm breda) med ett lika brett mel-
lanrum som spjälorna är breda. Staketet bör vara mellan 60 – 120 cm högt. Om staketets spjälor når ända ner till 
sanden kommer klitterna växa runt sandstaketet. Om en glipa på 10-15 cm lämnas mellan spjälorna och marken 
byggs klitter upp bakom sandstaketet. För Ängelholm rekommenderas att sandstaketet når marken. Spjälorna 
binds samman med en tråd som är biologisk nedbrytbar. Vanligtvis används en galvaniserad ståltråd för att binda 
ihop spjälorna, men allteftersom dessa staket bryts ned av naturen samlas rostig ståltråd på stranden och utgör 
en fara för strandbesökare och djurliv.
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Figur 7. Exempel på strandstaket från USA.

Figur 8. Typsektion av strandstaket.



23

Klitterövergångar
Redan innan stormen första advent var slitageskadorna från strandbesökare påtagliga på klitterna. De ska-
dor som stormen orsakade var även som störst vid nedgångar till stranden. Traditionella strandnedgångar har 
nackdelen att de ofta skär in i klitterna. Mer skonsamt mot klitterna är att bygga klitterövergångar, det vill säga 
gångpromenader som är upphöjda över klitterna istället för att gå igenom klitterna. Övergångar tillåter klitterna 
att utvecklas fritt och klitterna utgör då ett bättre skydd mot översvämningar och erosion.

Övergångar bör placeras där strandbesökare naturligt söker sig ner på stranden, till exempel i anslutning till 
parkeringar och där det idag finns stigar ner till stranden. Genom en naturlig placering av övergångarna minskar 
risken för att nya informella gångar genom klitterna bildas. En övergång ska helst börja bakom klitterna och 
inte sträcka sig längre fram mot havet än att övergången inte påverkar de normala aktiviteterna på stranden. Om 
möjligt ska övergången vara i linje med den förhärskade vindriktningen (väst eller sydväst). Annars kan vinden 
blåsa upp sanddrivor mot övergången och därmed försvåra för vegetation att etablera sig under övergången, 
samt att erosion kan uppstå på läsidan av övergången. Bredden på övergången ska vara baserad på det antal 
strandbesökare som förväntas uppehålla sig på bron samt ta hänsyn till tillgängligheten för handikappade och 
barnfamiljer med barnvagnar. Höjden över markytan för gångdäcket ska helst vara minst 1 till 1,5 gånger bred-
den på övergången. Detta för att vegetationen under ska få tillräckligt med solljus. Samtidigt ska höjden på över-
gången vara högre än vad klitterna den passerar över förväntas bli. Brädorna till gångdäcket ska ha ett mellan-
rum så att regn och solljus når vegetationen under. En annan fördel med glipor mellan brädorna är att sand inte 
samlas uppe på gångdäcket. Övergångens stolpar bör i längsled placeras så långt ifrån varandra som möjligt för 
att undvika erosion runt pålarna vid stormar. Övergångarna bör utrustas med handräcken. Dels som en säker-
hetsåtgärd, men också för att förhindra människor att gå ut bland klitterna. De övergångar som är anpassade till 
handikappade och de övergångar som förväntas bli tungt trafikerade av fotgängare bör förses med en ramp med 
lämpligt lutning istället för trappa. På grund av att klitterna är så känsliga för slitage bör inte arbetsfordon köra i 
klitterna vid anläggandet av övergångar. Arbetet ska således utföras till fots (om möjligt). Eventuella skador som 
uppstår under arbetet bör repareras fortast möjligt.

Figur 9. Exempel på en klitterövergång
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Eftersom övergångarna befinner sig i ett tufft klimat bör regelbundna inspektioner göras och reparationer utfö-
ras allteftersom behov uppstår. Ängelholms kommun har återställt de nedgångar som förstördes i samband med 
stormen första advent. Nedgångarna är konstruerade så att de i framtiden kan anslutas till en upphöjd övergång. 
I åtgärdsplanen finns i nuläget inget förslag på upphöjd övergång. Om man väljer att i framtida planer inkludera 
en upphöjd övergång bör den liksom de andra förslagen till en början byggas som ett pilotprojekt. Som en lämp-
lig lokalisering föreslås då att övergången förläggs i anslutning till nedgången vid Sibirien som skär djupt ner i 
klitterna och där det finns goda möjligheter för klitterna under en upphöjd gång att återhämta sig.

Figur 10. Tvärsnitt av en övergång
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Plantering av vegetation
När man planterar vegetation ska man sträva efter att plantera arter som naturligt förekommer i området. 
Strandråg och sandrör är två arter som traditionellt har använts i södra Sverige för att binda sand. Sandrör 
sprider sig uteslutande genom rotskott medan strandråg kan frösås. Plantering ger oftast ett bättre resultat än 
frösådd eftersom fröna riskerar att blåsa bort. När man planterar kan man antingen tillföra nya plantor som drivs 
upp på plantskola eller flytta lokala plantor. För att inte flytta erosionsproblemen rekommenderas att man odlar 
upp nya plantor. Efter sandflytten år 2000 byggdes sanddyner upp som planterades med strandråg. Vid plante-
ringen satte man plantor som drivits upp på plantskola och skyddade planteringen med kokosnät. I bilden på 
nästa sida visas en bild från planteringen. I bevarandeplanen för Natura 2000-området Kronoskogen står det att 
ingen plantering eller insådd av sandbindande arter får ske. I övriga områden föreslås att plantering utförs utifrån 
behov. Förslagsvis börjar man med ett antal pilotområden där vegetation planteras.

Förslag på pilotområden är bland annat Råbocka camping och ett område söder om Klittershus. Råbocka Cam-
ping har valts som pilotområde eftersom vegetationsplanteringen där kombineras med sandstaket vilket blir en 
intressant jämförelse med vegetationsplanteringen söder om Klittershus, där vegetationsplanteringen skyddas 
av ett strandstaket. Området söder om Klittershus har valts eftersom planteringen delvis skyddas från vågor vid 
mindre stormar av träslipersraden och blir på så sätt mer skyddad.

Figur 11. Bild från plantering av strandråg längst Ängelholms strand 2001. 
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Strandfodring
Strandfodring är ett annat namn för artificiell sandtillförsel och är den metod som internationellt är den nu-
mera vanligaste kustskyddsåtgärden. Principen för strandfodring är att låta de naturliga processerna fortgå 
men att sandtransporten istället får verka på sandutfyllnaden. Fördelen är att erosionsproblemen inte förflyttas 
nedströms, som är fallet för hårda kustskyddsåtgärder. Då erosionsprocesserna inte förändras innebär det att 
sandutfyllnaden får upprepas med några års mellanrum, vilket kan likställas med vanligt underhåll. Ett praktiskt 
problem som kan uppstå vid strandfodringsprojekt är tillgången till rätt sorts sand. Sanden ska ha rätt korn-
storleksfördelning, finnas i tillräcklig mängd och bör ha samma färg som sanden på den strand som ska fodras. 
Ofta är marina sandavlagringar att föredra då de vanligen är av rätt kornstorlek, rätt färg och det ekonomiskt 
mest lönsamma alternativet. Andra fördelar är att sanden från marina sandavlagringar i närheten av det aktu-
ella strandfodringsprojektet ofta kan härröra från samma strand. Således sluts ett kretslopp genom att sanden 
återförs. Det finns många typer av strandfodringsmetoder. Sanden kan läggas direkt uppe på strandplanet, i den 
strandnära zonen utanför stranden så att vågorna transporterar in sanden till stranden eller användas för att 
bygga upp sanddyner. När man skapar nya sanddyner ska man försöka att efterlikna de sanddyner som redan 
finns med avseende på höjd, lutning, bredd och form. Det är också viktigt att man planterar vegetation på de 
nya sanddynerna för att begränsa vinderosionen. Praktiska erfarenheter från strandfodringsprojekt i Polen har 
visat att om strandplanet görs tillräckligt brett (ca 20-30 m) byggs klitter upp naturligt av vinden. Fördelen med 
strandfodring jämfört med traditionella hårda kustskydd är att strandmiljön inte påverkas vilket är positivt både 
för badgästerna och för naturmiljön. Att man bygger upp sanddyner leder till ett förbättrat översvämningsskydd 
vilket inte uppnås med till exempel hövder eller friliggande vågbrytare. För att genomföra en strandfodring krävs 
utredningar av sedimenttransporten längs stranden. Kontrollprogrammet för Ängelholms strand kommer att 
ligga till grund för dimensionering av volymer och intervall för strandfodring. Man har sedan tidigare en del 
inmätta profiler som man kan utgå ifrån för att så snart som möjligt påbörja arbetet. För att en strandfodring vid 
Ängelholms strand ska vara möjlig fordras att man lokaliserar en eller flera sandtäkter med tillräckliga volymer 
av sand med rätt färg och kornstorlek. Sandtäktens läge, och om det rör sig om en land- eller havstäkt, har stor 
påverkan på projektets totala kostnad. Studier av närliggande sandtäkter utfördes 1990 av VIAK (nuvarande 
Sweco) som underlag till sandflytten som ägde rum år 2000. Vid lokalisering av sandtäkter kan man utgå från 
det materialet och göra en utvidgad undersökning. För att utföra en strandfodring krävs tillstånd både för att ta 
sanden och för att lägga ut den. Om man använder sig av en marin täkt inom allmänt vattenområde inom Sve-
rige fordras ett tillstånd enligt kontinentalsockellagen som prövas av SGU. Om täkten sker i enskilt vatten eller 
på land prövas täkten av Länsstyrelsen. För landbaserade täkter fordras tillstånd enligt 12 kapitlet i miljöbalken. 
Om man tar material från havet är detta en vattenverksamhet och då fordras även tillstånd för detta enligt 11 
kapitlet i miljöbalken. Tillstånd för vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Till tillståndsansökan 
ska fogas en miljökonsekvensbeskrivning och för denna krävs bland annat marinbiologiska, kusthydrauliska och 
morfologiska utredningar. Det finns även möjlighet att köpa sand från befintliga marina sandtäkter i Danmark. 
Då behöver man inte söka tillstånd för sandtäkt men priset på sanden är i gengäld något högre. 

För att lägga ut sanden på stranden krävs tillstånd för vattenverksamhet som prövas på samma sätt som för ut-
taget. Man kan också behöva lov från kommunens plan- och byggavdelning. Stranden omfattas av strandskydd 
och för att genomföra en sandutfyllnad krävs egentligen en dispens från strandskyddet. Detta gäller dock inte 
för åtgärder som har tillstånd av mark- och miljödomstolen eller regeringen varför en särskild dispens i det här 
ärendet ej kommer att behövas. Framtida mätningar av strandprofiler (se bilaga 2) kommer visa på hur stort 
det årliga behovet av sand är för Ängelholms strand. I dagsläget går det inte att analysera hur mycket sand som 
krävs. En fingervisning om kostnaderna, sandmängder och frekvens av strandfodring kan fås från Ystad kom-
mun, som genomförde en strandfodring under 2011. Deras strandfodring kostade ungefär 10 miljoner kronor, 
uppbringade ca 100 000 m3 sand och förväntas upprepas ungefär vart tredje år. Kostnaden och därmed mäng-
den sand styrs till stor del av hur nära strandfodringsområdet en lämplig marin sandtäkt finns. Strandfodringen 
anses som en långsiktig åtgärd eftersom det krävs utredningar och tillstånd innan åtgärden blir aktuell att ge-
nomföra. Emellertid måste kommunen initiera underlagsutredningar och påbörja tillståndsansökningar för att ha 
möjligheten att genomföra en strandfodring om cirka 4 år. Strandfodring kräver dessutom relativt stora ekono-
miska insatser och pengar bör därför redan nu avsättas för att i framtiden kunna genomföra åtgärden.
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Bilaga 2 – Föreslagna strandprofiler

Figur 12. Förslag på strandprofiler längst Ängelholms strand. 
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•	 Stranden	ska	bevaras	naturlig.	Kommunen	ska	verka	för	att	strandens	naturliga	dynamik	ej	störs	
eller	inskränks.	Det	innefattar	till	exempel	att	hårda	konstruktioner,	såsom	bryggor	eller	stensko-
ningar,	undviks	i	möjligaste	mån.	Måste	hårda	konstruktioner	anläggas	ska	insatser	vidtas	för	att	
motverka	negativa	konsekvenser	av	konstruktionen.

•	 Risken	för	översvämning-	och	erosionsskador	ska	minimeras.	Kommunen	ska	arbeta	proaktivt	
för	att	rusta	stranden	mot	stormar.

•	 Stranden	ska	utgöra	skydd	mot	stigande	havsnivåer.	Kommunen	ska	arbeta	för	att	stranden	kon-
tinuerligt	anpassas	till	ett	förändrat	klimat.

•	 Stranden	ska	utgöra	ett	viktigt	rekreationsområde	för	både	boende	och	turister.

•	 Kommunen	ska	verka	för	en	attraktiv	strand	med	ökad	tillgänglighet.

•	 Den	fysiska	planeringen	ska	anpassas	efter	strandens	behov.	Kommunen	ska	vid	kustnära	plane-
ring	ta	hänsyn	till	strandens	dynamik	och	skapa	en	buffertzon	mellan	stranden	och	bebyggelsen.

•	 Skador	och	slitage	på	stranden	från	rekreation	och	friluftsliv	ska	minimeras.	Kommunen	ska	
verka	för	goda	förutsättningar	för	ett	hållbart	strandutnyttjande.

•	 Kommuninvånare	ska	engageras	i	att	värna	om	stranden	genom	utbildning.	Kommunen	ska	
verka	för	spridning	av	kunskap	och	information	om	stranden.

•	 Strandens	intressenter	ska	vara	informerade	om	och	delaktiga	i	beslut	som	rör	strandens	utveck-
ling.	Kommunen	ska	verka	för	en	integrerad	planerings-	och	förvaltningsstrategi	för	stranden.

•	 Beslut	och	strategier	om	stranden	ska	i	möjligaste	mån	baseras	på	kunskap	om	de	lokala	förhål-
landena.	Kommunen	ska	verka	för	regelbundna	mätningar	av	strandens	fysikaliska	processer	
och	andra	relevanta	parametrar.

•	 Strandens	unika	naturvärden	och	biologiska	mångfald	ska	bevaras	och	ges	möjlighet	att	utveck-
las.	Kommunen	ska	verka	för	att	tång-	och	strandrensning	utförs	skonsamt	samt	att	strandhabi-
taten	inte	krymper	på	grund	av	stranderosion.

Principer

Nedan	listas	de	grundläggande	principerna	för	en	hållbar	strandförvaltning	i	Ängelholms	kommun.	
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Förklaring av kolumnen ”typ av åtgärd”

Åtgärderna	är	indelade	i	följande	kategorier	utifrån	behov	av	åtgärd:

Omedelbar
Det	finns	behov	av	åtgärden	i	omedelbar	närtid.

Långsiktig
Det	finns	behov	av	åtgärden	på	längre	sikt	än	ett	år.

Kontinuerlig
Det	finns	ett	behov	av	att	arbeta	med	åtgärden	kontinuerligt.
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Delmoment Åtgärd Beskrivning Typ av åtgärd Uppskattad 
kostnad/resurser

Ansvariga

Delmoment 1 -
Åtgärder för att 
förebygga erosion

Sandstaket

Klitterskyddstaket

Klitterövergång

Sandstaket är en konstruktion som bidrar till 
att binda sand till klitterna som ett alternativ till 
vegetation. Detta då det tar lång tid för vegeta-
tion att etablera sig. 
Sandstaket upprättas på försök längs de om-
råden som det är störst behov av det, för att 
därefter utvärderas 2016. 

Klitterskyddsstaket används för att förebygga att 
strandbesökarna hoppar och springer i klitterna. 
Klitterskyddsstaket upprättas på försök längs de 
områden som det är störst behov av det för att 
därefter utvärderas 2016.

Traditionella strandnedgångar har nackdelen att 
de ofta skär in i klitterna. Mer skonsamt mot 
klitterna är att bygga klitterövergångar, det vill 
säga gångpromenader som är upphöjda över 
klitterna istället för att gå igenom klitterna. 
Övergångar tillåter klitterna att utvecklas fritt 
och klitterna utgör då ett bättre skydd mot över-
svämningar och erosion.

En årlig budget avsätts åren fram till utvärdering 
sker, 2015.

Omedelbar

Omedelbar

Långsiktig

200 tkr per år 2014 
och 2015

Tekniska kontoret

400 tkr under 2014

500 tkr per år un-
der 2014 och 2015

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret

Vegetationsplantering Plantering av vegetation är ett sätt att binda sand 
och därmed minska sandflykt.

Omedelbar 300 tkr 2014 Tekniska kontoret
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Strandfodring Strandfodring är ett annat namn för artificiell 
sandtillförsel och är den metod som interna-
tionellt är den numera vanligaste kustskydds-
åtgärden. Principen för strand-fodring är att låta 
de naturliga processerna fortgå men att sand-
transporten istället får verka på sandutfyllnaden. 

Strandfordring är en förutsättning för att stran-
den ska kunna bibehållas i befintligt skick. 

Detta moment utgörs av två delar:

• Utreda förutsättningarna för strandfordring 
och ansöka om tillstånd

• Genomförande

Kontinuerlig 
och långsiktig

500 tkr i utred-
nings- och ansök-
ningskostnader. 
Efter utredningen 
äskas ytterligare 
medel för genom-
förandet.

Tekniska kontoret

Delmoment 2 - 
Framtagande av 
strandpolicy
            
För att stranden ska 
hållas attraktiv och i gott 
skick krävs ett löpande 
underhåll. Genom att 
sköta stranden på rätt 
sätt undviks onödiga 
skador på klitterna och 
stranden är bättre rustad 
för stormar.

Framtagande av policy 
för löpande underhåll av 
stranden

Planen innehåller bland annat:

• Plan för strandstädning
• Plan för tångrensning
• Informationssatsningar gentemot badgäster
• Tillvägagång för hantering av stormskador

Omedelbar Inom befintlig 
budget

Tekniska konto-
ret i samråd med 
berörda förvalt-
ningar
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Påbörja kontrollprogram Kontrollprogrammet utgörs av fyra komponen-
ter som årligen ska sammanställas: 

• Mätning av strandlinjeprofiler
• Mätning av havsvattenstånd
• Badvattenkvalitet
• Kartläggning av strandutnyttjande

Kontinuerlig Inom befintlig 
budget

Tekniska konto-
ret i samråd med 
berörda förvalt-
ningar

Årliga informationsmöten

Ansvarig för stranden / 
Informationsansvarig

Delmoment 3 - 
Kontrollprogram

För att veta var åtgärder 
behöver sättas in och 
omfattningen av dessa 
krävs information om 
stränderna och den 
kustnära sedimenttran-
sporten.

För att få en djupare 
förståelse av hur sand 
transporteras i den kust-
nära zonen införs därför 
ett kontrollprogram för 
stranden. 

Informationsskyltar Informationsskyltar för information om bland 
annat klitternas betydelse för strandens bevaran-
de och pågående arbete från kommunen. Skyltar 
placeras vid de större nedgångarna till stranden.

Omedelbar 100 tkr 2014 och 
2015

Kommunlenings-
kontoret

Delmoment 4 -
Informationsstrategi

För att i den mån det är möjligt inkludera 
allmänheten i pågående och kommande arbete, 
anordnas årliga informations-/dialogmöten till 
vilka experter bjuds in att föreläsa. 

Kontinuerligt Inom befintlig 
budget

Kommunlenings-
kontoret

För genomförande av uppföljning av åtgärder, 
informationssatsningar, samordning av infor-
mationsmöten etc. tillsätts en person att vara 
ansvarig för stranden.

Kontinuerligt 100 tkr 2014 och 
2015

Kommunlenings-
kontoret
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Strategi för strandnära 
byggnation

Strategi för strandnära byggnation är en inrikt-
ning för vad som bör beaktas vid byggnationer/
etablerande av verksamhet i strandnära miljö
Strategin ska förankras och vara väl känd i be-
rörda verksamheter.
Strategin återfinns i Huvuddokumentet. I sam-
band med att policyn antas, antas även strategin.

Kontinuerlig Inom befintlig 
budget

Kommunstyrel-
sen har ansvaret 
att förverkliga 
strategin.
Stadsarkitektkon-
toret har ansvaret 
att följa upp

Delmoment 5 -
Strategi för strand-
nära byggnation

Undersökning av möjlig-
heter till finansiellt bistånd

Det finns såväl EU-bidrag som andra bidrag 
som kan sökas för genomförande av åtgärder 
relaterade till översvämningsrisker och förebyg-
gande av naturkatastrofer. 

2014 Inom befintlig 
budget

Kommunled-
ningskontoret

Delmoment 6 - 
Utreda möjligheter 
till finansiellt bistånd 
för åtgärder
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