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Kustdialog 

• Del 1. Uppstartsmöte för kustdialog 

Information till föreningar 

med kustkoppling 

2017-11-21 

 

Geraldine Thiere 

Anders Lundin 

 

Stadsmiljö/Samhälle 
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IDAG 

 

• Diskutera upplägg för dialog 

• Identifiera berörda aktörer 

• Identifiera frågeställningar 

 

 

 

Syfte med kustdialog 

o Initiera en dialog mellan kustanvändare och kommunal 

förvaltning 

o Informera om kommunens pågående arbete 

o Fånga synpunkter och arbeta behovsstyrd 
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Möjliga upplägg för dialog 

o En väg in 

 

När enskilda föreningar vill 

ta kontakt/har frågor 

Avser kust- och strandfrågor 

klimatanpassning 

 

o Samverkan 

Lyfta frågorna gemensamt 

för Ängelholm 

T ex vattendagen 
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o Möten 

 

Hur ofta? 

I vilket sammanhang? 

 

 

o Informationsutskick 

från kommunen 

 

Endast som komplement 

Hur ofta? 

Om vad? 

 

 

 

På kommunens initiativ På medborgarens initiativ 
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o Vill du vara med på sändlistan? 

Skicka epost till geraldine.thiere@engelholm.se 

 

 

o Ange ditt namn, epost, telefon + förening som representeras 

o Info om föreningens intressen/syften, länk till hemsidan 

o Kort om vilka frågor ni är intresserade av 
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Vem är berörd? Vem vill vara med? 

mailto:geraldine.thiere@engelholm.se
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Kustdialog 

Del 2. Information om kommunens 

kustarbete 
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Översikt  

pågående arbete med kusten 
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1 Klitterhusbryggan 

 

2 Vågbrytarutredningen 

 

3 Strandstaket 

 

4 Klitterövergångar 

 

5 Kustvattenplan/ÖP 

 

6 Pågående dokument 

 

7 Klimatanpassning 
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1 Klitterhusbryggan 
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Åtgärd mot skador efter stormen Urd (dec 2016) 

 

Tidplan:  

Påbörjas i mars. Klart i maj 2018 

 

• Bryggan kommer sättas upp på befintliga pålar 

• Yttre delar kommer plockas in under vintertid 
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2 Vågbrytarutredningen 
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Nollalternativ Alternativ 1 Alternativ 2 

Signifikant våghöjd (Hs) för de tre simulerade alternativen. 

• Vågbrytare ej fullgott skydd 

• Skyddsvall bra skydd mot 

översvämning och erosion 

• Båda försämrar 

rekreationsvärden; minskar 

Ängelholms attraktivitet för 

badgäster och turister 

• Båda medför höga ekonomiska 

kostnader  

• Strandfodring bedöms fortfarande 

vara ett bättre alternativ.  

 

Artikel i HD, 2017-11-12 
https://www.hd.se/2017-11-12/vagbrytare-och-skyddsvall-alternativ-som-spolas-vid-klitterhus 

Länk till utredningen 
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?docid=290ab25a-8148-4b62-bcdf-49e6b30a10b8 
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3 Strandstaket 
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Ca 100 m strand med sandstaket  

i Vejbystrand 

 

Två olika typer testas 

 

Klar juni 2017 

 

Kostnad sammanlagd ca 200 000 SEK 

 

 

 

Jute: kommunens 

design 

Pil: design enligt 

medborgarförslag 

Syfte: 

Fånga sand bakom  

staketet  

erosionsåtgärd 
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4 Klitterövergångar 
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• Flera klitterövergångar vid  

Havsbaden ska ersättas med  

högre och stabilare modell  

 

• 3 stycken planeras ersättas 2018 
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5 Kustvattenplan (ÖP 2035) 
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ÖP digitala kartor 

 
Hänsynsområdet för bad och friluftsliv 
 

• omfattar havsområdet från stranden  

     och sträcker sig ut till tre meters djup 

• inom området finns badstränder,  

     hamnar och en snorkelled 

• förutom snorkling utövas även andra 

vattensporter såsom surfing och 

vattenskidåkning.  

 

Hänsynsregler: 

• Sand får tillföras stranden. 

• Bortförsel och rensning av tång får 

ske. 

• Strandskyddslagstiftningen gäller 

för anläggningar i vattenområdet.  

• Sjötrafikföreskrifter ska följas av 

sjötrafiken. 

https://karta.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/gsViewer_a/index.html?ApplicationDefinition=Library://Angelholm/Webblayout/GS_Viever/Verksamhetskartor/OP2035_utstallning.ApplicationDefinition
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6 Pågående  

Under framtagning 

 

o Akut beredskapsplan för Havsbaden med omnejd 

 

o Ny strandförvaltningspolicy 

 

o Upplägg för klimatanpassningsarbetet 2018-2020 
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7 Klimatanpassning 

o Hård mediabevakning 

Flera artiklar om erosion och stigande havsnivåer i 

Sydsvenskan och HD (okt/nov 2017) 

 

 

o Film som HD tagit fram 

https://youtu.be/YTdD7cEdH1k 
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https://youtu.be/YTdD7cEdH1k
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Långsiktiga erosionsåtgärder 
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Marin sandtäkt och strandfodring 
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8 Långsiktiga erosionsåtgärder 
Marin sandtäkt och strandfodring 
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8 Långsiktiga erosionsåtgärder 

Prövas av SGU. 

kontinentalsockellagen 

Tillstånd för sanduttag  

från Skäldervikens botten 

Tillstånd för strandfodring 

på badstränderna (och marin sanduttag) 

Prövas av Mark- och miljödomstolen. 

miljöbalken 

Detta har hänt: 

• MKB och förundersökningar 

klar vår 2016 

• Ansökan inlämnad juni 2016 

• Krav på komplettering mars 

2017 

• Kompletterande 

undersökningar juli 2017 

• Komplettering inlämnad sep 

2017 

• Besked väntas till våren 2018 

Först efter tillstånd från SGU: 

• Samråd med allmänheten, MKB 

• Kompletteringar 

• Ansökan till Mark- och miljödomstolen 

• Domstolsförhandling 

• Besked/tillstånd  

Först efter tillstånd från MMD: 

• Förundersökningar kontrollprogram 

• Politiskt beslut om strandfodring 

• Sanduttag utförs 

• Strandfodring utförs 

• Kontrollprogram 

 

 

Tillståndsprocesser 
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8 Långsiktiga erosionsåtgärder 
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Inga snabba ryck 

Förhoppningsvis värt att vänta på 

Strategi under tiden: 

Ökat dialog med länsstyrelsen. Samarbete i workshop om kusterosion.  

Bättre faktaunderlag som styrker behov för akuta åtgärder (akut beredskapsplan) 
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Tack för idag! 

o Frågor och synpunkter? 

 

 

geraldine.thiere@engelholm.se 
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