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Minnesanteckningar från Erosionsskadecentrums medlems- och
styrelsemöte den 13 oktober 2015 i Skurup.
Beslutande:
Christian Lagerblad
Sofia Warpman
Hans Lilja
Richard Åkesson

Skurups kommun
Halmstads kommun
Trelleborgs kommun
Höganäs kommun

Övriga medlemmar:
Agneta Green
Per Juhlin
Margareta Lindgren
Elisabet Lindberg
Margareta Engkvist Björkenhall
Martin Reuterhäll
Maths Kronvall
Mattias Svensson
Lars Norén
Olof Persson

Ystads kommun
Vellinge kommun
Laholms kommun
Helsingborgs stad
Höganäs kommun
Peab
Peab
NCC
NCC
Sweco

Christian Lagerblad förklarade mötet öppnat.
§ 1

Val av justeringsman
Richard Åkesson valdes att justera dagens protokoll.

§2

Justering av föregående protokoll
Protokoll från medlemsmöte 2015-06-11 justerades.
Protokoll skickades ut med e-post inför mötet.

§ 3

Föredrag av Olof Persson, Sweco
Deltagarna fick lyssna till två mycket intressanta föredrag:
- Tekniska aspekter av kustskydd
- Sandtäkter till havs och strandfodring
Materialet från föredragen kommer att skickas ut till
erosionsskadecentrums medlemmar.
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§4

Rapporter från verksamheten
Sweco
Olof hade inget ytterligare att tillägga utöver det han redan sagt i
samband med föredragen.
NCC
Inga nya projekt på gång för stunden men lyfte en del synpunkter på
ett förfrågningsunderlag gällande erosionsskydd som är ute just nu.
De tycker att detta forum är en ypperlig gruppering att diskutera
frågor om hur man kan utforma exempelvis förfrågningsunderlag vid
upphandling där både beställare och utförare finns representerade
för att ta lärdom av varandras kunskap och erfarenheter.
Peab
Nya i erosionsskadecentrum och tycker det ska bli spännande att
vara med här. Har några projekt som pågår i Helsingborg och
Kristianstad. Funderar en del över att det kan bli svårt att få tag i rena
massor i framtiden vilket kan påverka kostnaden. Tycker det här med
samverkansprojekt verkar intressant och att det skulle kunna vara ett
ämne vid något av kommande möten med erosionsskadecentrum.
Höganäs
Behov av en översyn av befintliga strandskoningar, en del är ej
laglighetsförklarade. Vill ta fram förvaltningsplan som tydliggör
kommunens respektive den enskildes ansvar. Man behöver också ta
ställning till vad som ska skyddas, strand, infrastruktur m.m.
Helsingborg
Just upphandlat konsult för att göra klimatanalys och det är Sweco
som fått uppdraget. Analysen ska ge svar på vad som behöver göras
i utsatta lägen, det finns bl. a. reningsverk, infrastruktur och tunnlar
som ligger i riskzonen.
Länsstyrelsen har varit på besök med anledning av att staden påfört
sand på en sträcka. Resulterat i att det har kallats till dialogmöte och
man fått en kontaktperson på länsstyrelsen.
Arbetet med att laga skador efter de senaste stormarna pågår
fortfarande.
Halmstad
Arbetet med att göra en gemensam upphandling av konsult för
inventering av kusten tillsammans med Båstad och Laholms
kommuner pågår I övrigt inget nytt att rapportera från Halmstad.
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Laholm
Bekymmer med en fastighetsägare som vill bygga mur för att skydda
sin dynstuga. Bygglov inlämnat, kommunen sa nej och
fastighetsägaren överklagade till Länsstyrelsen där han fick rätt.
Kommunen har nu tagit hjälp av Hans Hansson för att driva ärendet
vidare, fortsättning följer
En student från Stockholms universitet har gjort ett arbete åt Laholms
kommun där hon studerat dynförändringen över tid. Arbetet ser bra
ut och Margareta har lovat undersöka om hon får lov att lämna ut det
till erosionsskadecentrums medlemmar.
Trelleborg
Händer väldigt lite i Trelleborg just nu. Har en del ledningar i
kustbandet som riskerar att påverkas.
Vellinge
Ska skicka in ansökan till mark- och miljödomstolen och är inne i ett
mycket intensivt skede nu, samråd dras igång vid årsskiftet.
I Vellinge har man bestämt sig för att det är befintlig bebyggelse som
ska skyddas men man ska även skydda golfbanan.
Vellinge har områden där man har problem med
dagvattenhanteringen, i en del områden saknas det helt och hållet.
Då tomterna hård görs mer och mer är frågan aktuellare än
någonsin. Kan resultera i att man får införa verksamhetsområde för
dagvattenhanteringen.
Ystad
Agneta Green, Monas ersättare, presenterade sig lite kort. Hon
jobbade tidigare i Kristianstad.
Ystad haren handlingsplan för skydd av kusten från 2009 som ska
uppdateras.
Pågår diskussion kring rutinerna för städningen av stränderna för att
gynna naturlig dynbildning.
Det har gjorts ett examensarbete för Ystads kommun, Agneta ska
undersöka om det är ok att förmedla detta till erosionsskadecentrums
medlemmar.
Skurup
Christian Lagerblad har fått i uppdrag att på ett lättillgänglig sätt
åskådliggöra havsnivåhöjningen och hur den kan påverka kusten. I
övrigt inget nytt.
§5

Rapport från Länsstyrelsen i Skåne län
Jon Larsson hade fått förhinder och det fanns därför inget att
rapportera från Länsstyrelsen i Skåne län.

§6

Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

3

§ 7

Nästa möte
Nästa möte äger rum i Helsingborg under mars månad, datum
meddelas senare.

Vid protokollet:

Sofia Warpman
Sekreterare

Justeras

.4Christian Lagerblad
TF ordförande

Richard Åkesson
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