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FÖRORD 
 
Statens geotekniska institut (SGI) har ett nationellt ansvar för samordning av frågor 

kring stranderosion. I detta arbete och i samband med granskning av översikts- och de-

taljplaner har konstateras att eftersom det finns många intressenter i kustområden upp-

kommer ofta konflikter mellan bevarande- och exploateringsintressen. Det innebär 

bland annat att planeringsprocesser försenas och leder ibland till omfattande förhand-

lingar mellan länsstyrelser, kommuner och enskilda, vilket i sin tur ytterst leder till att 

riksdagens mål för hållbar utveckling inte kan uppnås.  

 

SGI har tillsammans med Naturvårdsverket diskuterat hur dessa frågor kan behandlas. 

För att tydliggöra frågorna och undersöka möjliga sätt att hantera motstående intressen 

har Naturvårdsverket beviljat medel inom havsmiljöanslaget för ett utvecklingsprojekt 

kring dessa frågeställningar. (Anslaget har sedermera överförts till Havs- och vatten-

myndigheten.) 

 

Syftet med detta projekt har varit att ta fram underlag som kan stödja en utvecklad dia-

log mellan bevarande- och exploateringsintressen i strandnära områden. Fokus ligger på 

naturhändelser som kan leda till naturolyckor i form av erosion, översvämning och 

ras/skred. 

 

Projektet har genomförts av en arbetsgrupp med Bengt Rydell, SGI, (uppdragsledare), 

Peggy Lerman, Lagtolken AB och Ramona Bergman, SGI. Arbetsgruppen är ansvarig 

för de resultat och förslag som anges i rapporten. 

 

En fallstudie har genomförts i Lomma kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

län. Helena Björn har varit kontaktperson i kommunen och Therése Ehrnstén vid läns-

styrelsen.  

 

Linköping i november 2012 

 

Författarna 
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SAMMANFATTNING 

Syfte  

Syftet med denna utredning har varit att ta fram underlag som kan stödja en utvecklad 

dialog mellan bevarande- och exploateringsintressen i strandnära områden. Fokus ligger 

på naturhändelser som kan leda till naturolyckor i form av erosion, översvämning och 

ras/skred. Åtgärder för skydd mot naturolyckor berör ofta vattenområden eller värde-

fulla natur- och kulturmiljöer och ofta uppkommer ofta målkonflikter mellan myndig-

heter, kommuner och enskilda. 

Integrerad förvaltning av kustområden 

Principerna för Integrerad förvaltning av kustområden (ICZM) enligt EU-kommis-

sionens rekommendationer har använts som bakgrund för studien.  Erfarenenheter i 

EU:s medlemsländer har sammanställts. För Sverige kan konstateras att principerna väl 

ansluter till den svenska lagstiftningen.  

En sammanställning av de svenska regelverkens syften och deras huvudsakliga funkt-

ioner utvärderas mot bakgrund av den gjorda avgränsningen för naturolyckor.  

Strategier och åtgäder för skydd av strandnära områden 

I de fall strandnära områden hotas av naturolyckor finns ett antal alternativa strategier 

som kan väljas för stränder vid hav, sjöar och vattendrag, vilka beskrivs i rapporten. 

Valet av åtgärd för att skydda strandnära områden är en avvägning mellan risk och 

kostnader för de skador som kan uppstå vid en naturolycka respektive kostnaden för 

förebyggande åtgärder. Tekniska, samhällsekonomiska och miljömässiga bedömningar 

behöver göras vid val av åtgärder.  

Tankemodell för analys och dialogstöd 

En modell presenteras för att tydliggöra olika funktioner i beslutsfattandet, bland annat 

aktörernas möjligheter att agera och ansvar att delta på olika sätt. Syftet är också att 

konkretisera vilka lösningar som är möjliga för ett aktuellt problem.  

Modellen bygger på att egenskaper som är viktiga för viss nivå av kvalitet identifieras, 

verktyg (styrmedel) för att främja bättre kvalitet, hindra oacceptabel kvalitet och avgöra 

vad som är acceptabel kvalitet samt stöd för att förstå kvaliteter och använda reglernas 

verktyg.  

 

Fallstudie i Lomma kommun 

För att få en praktisk förankring av studien och underlag för slutsatser och förslag har en 

fallstudie genomförts i Lomma kommun. Syftet har varit att utgå från upplevda problem 

och frågeställningar och se på valda lösningar i kommunen. Med detta som underlag 

kan förslag ges till mer generell hantering av dessa problemställningar.  

Fallstudien har omfattat inventering av förhållanden i kommunen och intervjuer med 

olika intressenter i kommunen samt representanter för regionala och centrala myndig-

heter.  Problem för befintlig bebyggd miljö och fysisk planering i strandnära områden 

har diskuterats liksom förslag till lösningar för att erhålla en hållbar utveckling med 

hänsyn till risker för naturolyckor i dagens och i ett framtida klimat. I rapporten finns ett 

särsklit fokus på befintlig bebyggd miljö i strandnära områden eftersom det finns stort 

behov av dialog i dessa sammanhang.   
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Handlingsvägar för hållbar utveckling av kustområden 

Det har i diskussioner med olika intressenter framkommit flera möjligheter att åstad-

komma en hållbar utveckling av kustområden. Med utgångspunkt från detta har pro-

jektets arbetsgrupp sammanställt följande förslag till handlingsvägar. Eftersom pro-

jektets syfte har varit att inititera en dialog och att stödja fortsatt dialog anges inte vem 

som bör ta ansvar för lösningar och att föra idéer vidare. I stället är tanken att berörda 

aktörer tar vid och vidareutvecklar de förslag som lämnas i denna utredning. 

 

Ansvar och regler – kompletteringar och förändringar 

Kompletterande specialregler för naturolyckor 

Preciserande kvalitetskriterier för oacceptabel risknivå respektive god säkerhet i förhål-

lande till naturolyckor finns inte i nuvarande regler eller förarbeten till dessa. Utan pre-

ciseringar av oacceptabla kvaliteter blir verktygen svåra att nyttja. De generella reglerna 

känns otympliga att använda, mera motverkande än hjälpande. Mycket pekar på att spe-

cialregler kan behöva komplettera de generella reglerna. 

Miljöbedöm insatser som stöd för prioritering 

Karteringar av naturolyckor liksom utvecklingen av underlag och intressebeskrivningar 

bör ta stöd av miljöbedömningar för att ge struktur, stadga och tydlighet samt bra for-

mer för samråd. 

Politiska mål om ambitioner 

Utveckling av kunskap om egenskaper och kriterier behöver stöd av politiska mål för att 

klargöra vilken ambition och takt i arbetet som ska eftersträvas.  

 

Riksintresse för klimatanpassning 

Områden lämpliga för anordningar som minskar risken för naturolyckor omfattas inte 

av riksintresseskydd, dvs. det finns inte laga stöd för att utpeka anspråk på riksintresse 

för sådana områden. Intresseområdena behöver utökas för att möjliggöra att skyddsåt-

gärder mot naturolyckor får lov att avvägas mot transportinfrastruktur, naturskydd m.m. 

Områden lämpliga för riskreducerande åtgärder kan behöva utpekas som riksintressanta 

för att undvika att de bebyggs eller att de skyddas för andra ändamål, t.ex. att nya natur-

reservat skapas utmed kusterna. 

Stöd för kunskapsutveckling 

Stöd för kvalitetsbedömning  

Egenskaper av betydelse för kvalitet med avseende på naturolyckor av erosion och 

översvämning behöver tydliggöras. För att skilja mellan det goda, det acceptabla och det 

oacceptabla behövs stöd av lämpliga kriterier.  

Form för kunskapsutveckling 

Modeller för översiktliga karteringar av översvämningar, ras/skred och erosion samt  

planeringsunderlag för regler om hushållning med mark- och vatten illustrerar en form 

för kunskapsutveckling som kan passa för naturolyckor. Statliga myndigheter utvecklar 

stegvis, med stöd av olika samråd, kunskap om de behov av planeringsunderlag, som 

efterfrågas av olika intressen. 

Få in kunskapen in i beslutssystemet 

Genom att föra in prioriterade egenskaper och kriterier för potentiella riskområden för 

översvämning, ras/skred och erosion i översiktsplanen kommer en stor del av beslutsfat-

tandet att fångas upp och stödjas.  
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Användbara verktyg 

Hinder för främjande av klimatanpassning 

Det finns inga hindersregler som syftar till att tillgodose klimatanpassning framför an-

nat. En möjlighet att överväga är ett skyddsinstitut som lägger en ”död hand” över om-

råden som behövs för att endera säkra det samhälle som redan är byggt eller för att säkra 

utbyggnad av samhället. Andra intressen skulle i dessa områden få vika, för att möjlig-

göra skyddszoner, vallar eller andra anordningar. 

Uppluckra hinder för att möjliggöra klimatanpassning 

Det finns inte ”ventiler” eller andra verktyg som kan underlätta för åtgärder till skydd 

mot naturolyckor. Andra intressen kan behöva träda tillbaka för att säkra det redan 

byggda samhället. Exempelvis kan fler omständigheter behöva godtas som särskilda 

skäl för undantag från strandskydd eller att ge klimatanpassning särskild tyngd vid av-

vägningen mot friluftsliv och livsvillkor. 

Synliggöra intresset inför avvägningar 

I plan- och bygglagen är klimataspekterna synliga som intresse och de blir därmed inte 

bortglömda om någon aktör uppmärksammar att de är viktiga. I miljöbalken syns kli-

matfrågorna däremot  inte alls och det försvårar hänsynstagande till detta intresse. Ris-

ken för naturolyckor kan få ökad tydlighet i miljöbalken och länsstyrelsens ansvar att 

bevaka frågan kan lyftas fram i t.ex. regleringsbrev eller länsstyrelseinstruktion. 

Särskild tyngd för klimatanpassning vid avvägningar 

I situationer där klimatrelaterade risker är särskilt framträdande kan det vara motiverat 

att ge riskhanteringen tyngd framför andra intressen. Det kan jämföras med dagens reg-

ler i miljöbalken som inte medger avvägning så att miljökvalitetsnorm överträds.  

Stärkande kompensation för att minska risk för naturolyckor 

Den generella möjligheten till kompensation för allmänna intressen enligt miljöbalken 

kan teoretiskt användas för riskreducerande åtgärder. Exempelvis kan tillstånd till an-

läggning förenas med villkor om att genomföra allmänna säkerhetshöjande åtgärder, i 

närheten eller på annan plats.  

Kustsamfällighet och tvångsrätt 

Dagens regler om bevattningssamfällighet kan inspirera till utveckling av en samfällig-

hetsform för att anordna och förvalta skydd mot översvämning och erosion. Det är lik-

nande motiv som ligger bakom, dvs. behov av gemensamma investeringar för en effek-

tiv hantering och vikten av att samordna för att konkurrens (först till kvarn) inte ska leda 

till felaktiga beslut.  

Ett problem är att det kan saknas drivkraft hos alla enskilda att delta i skyddsåtgärderna, 

eftersom dessa är långsiktiga och kostsamma. Ett större mått av tvång skulle därför be-

hövas jämfört med övriga samfällighetsformer.  

Bygdepeng 

En ”morot” eller drivkraft för att få fram samhällsintressanta insatser ligger bakom be-

greppet bygdepeng. Vid utvecklingen av vattenkraften i de stora älvarna illustrerade 

begreppet den andel av vinsten som kraftbolagen skulle ge tillbaka till bygden, för insat-

ser som kan komma till lokal nytta. På liknande sätt kunde alla åtgärder som får vidtas i 

riskområden belastas med en avgift, som avsätts för klimatreducerande åtgärder i reg-

ionen.  

Säkert boende – ett naturligt förhållningssätt?! 
Det är för många svårt att förstå och ha tillräckliga kunskaper för att värdera risker för 

naturolyckor idag och i ett framtida förändrat klimat. Att få större medvetenhet och 
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ökad förståelse för dessa frågor kan vara att marknadsföra det “säkra boendet”, dvs. att 

bo så att byggnaden inte hotas av naturolyckor varken i dagens eller framtida klimat. 

Miljöfrågorna har fått stort genomslag i motsvarande situationer och är idag ett försälj-

ningsargument. Här har kommuner, fastighetsmäklare och byggherrar ett ansvar att 

medverka till att klimatanpassning får större framtoning i fysisk planering och byggpro-

duktion. 
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1 BAKGRUND OCH GENOMFÖRANDE 

1.1 Utgångspunkter  

Kustområden är attraktiva för både bebyggelse och friluftsliv liksom för olika närings-

grenar. Stora ekonomiska värden såväl som natur- och kulturvärden finns i många 

strandnära områden. Kustområden är också övergångszoner där naturliga processer på-

går i samspel mellan land, hav och atmosfären. Det innebär att dessa områden är bland 

de mest dynamiska, snabbt föränderliga och sårbara miljöerna på jorden. De förväntade 

klimatförändringarna kommer att öka hoten mot kusterna, till följd av förhöjda havsni-

våer, ökad nederbörd och ytvattenavrinning. Det leder till översvämning av låglänta 

områden, påverkan på vegetation och grundvatten, ökad erosion på stränder och strand-

nära områden samt förändrade förutsättningar för flora och fauna.  

Det är därför väsentligt att ta hänsyn till samspelet mellan hav och land. Processer i ha-

vet påverkar strandnära områden i stor utsträckning liksom de aktiviteter och förhållan-

den som förekommer i kustområden har stor inverkan på havsmiljön.  

Utöver de naturliga processerna påverkar mänskliga aktiviteter kustområden genom 

exempelvis bebyggelse, transportinfrastruktur och turistindustrin. Det innebär också att 

det kan uppkomma konflikter mellan bevarande- och exploateringsintressen.  

En ökad förståelse av vad som berörs av förändringar i strandnära områden, naturliga 

förändringar eller av människan orsakade, kan innebära att frågor i strandnära områden 

behandlas i ett bredare perspektiv där lämpliga avvägningar beaktar långsiktig nytta för 

människor, miljö och bebyggelse. En hållbar utveckling innebär att sociala, miljömäss-

iga och ekonomiska förhållanden blir väl beaktade.  

God kunskap om de förändringar som sker i strandnära områden behövs för ett tillförlit-

ligt planerings- och beslutsunderlag för ny bebyggelse och för att kunna anpassa befint-

lig byggd miljö till risker för naturolyckor. Det handlar om att beakta konsekvenser för 

såväl människa, miljö och egendom.  

1.2 Syfte med projektet 

Syftet med detta projekt har varit att ta fram underlag som kan stödja en utvecklad dia-

log mellan bevarande- och exploateringsintressen i strandnära områden. Fokus ligger på 

naturhändelser som kan leda till naturolyckor i form av erosion, översvämning och 

ras/skred. Dessa ställer krav på åtgärder för att skydda befintlig bebyggd miljö liksom 

underlag för den fysiska planeringens bedömning av framtida lämplig markanvändning. 

Eftersom åtgärderna vanligen berör vattenområden eller värdefulla natur- och kulturmil-

jöer uppkommer ofta målkonflikter mellan myndigheter, kommuner och enskilda. 

Avsikten med projektet har också varit att belysa svenska och internationella erfaren-

heter av integrerad kustförvaltning och tillämpning i praktiken. En genomgång av inter-

nationella erfarenheter inom Europa, kan ge inspel i utvärderingen av vad som kan vara 

intressant att tillföra svenska förhållanden.  
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Figur 1-1. Sandstrand i Lomma kommun. Foto: Bengt Rydell, SGI 

För att detta projekt skulle vara förankrat i praktiken har en fallstudie genomförts i sam-

arbete med Lomma kommun och Länsstyrelsen i Skåne län. Kommunen har kustnära 

läge och har väl utvecklade rutiner för planering av strandnära områden på land och i 

vatten. Med utgångspunkt från denna lokala tillämpning har vissa frågor därefter gene-

raliserats och tillförts regionala och nationella perspektiv. 

1.3 Avgränsningar 

I frågor om markanvändning i strandnära områden finns många intressen som behöver 

beaktas. Detta projekt har begränsats till naturhändelser i form av erosion, översväm-

ning samt ras och skred, och hur dessa påverkar markanvändningen samt de konflikter 

som i detta sammanhang finns mellan bevarande- och exploateringsintressen. 

Studien utgår från principerna i Integrerad förvaltning av kustområden med tillämpning 

på svenska förhållanden och hur samhället kan hantera naturhändelser som kan leda till 

naturolyckor i kustområden. Det väcker frågor om hänsyn till olika intressen, behov av 

åtgärder och samspel mellan önskemål om utnyttjande av områden och hänsyn till 

skyddsvärda områden.  

Studien omfattar både marin och terrester miljö. Den geografiska avgränsningen är 

grunda vattenområden, strandplanet samt bakomliggande område med t.ex. dynbild-

ningar och strandvallar inom 300 m från strandlinjen dvs. inom utvidgat strandskydds-

område. 

1.4 Genomförande 

Projektet har genomförts som en fallstudie i Lomma kommun och omfattat fem delar 

enligt Tabell 1-1. I tabellen anges de uppgifter som ingått i utredningen och var resulta-

ten redovisas. 
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Tabell 1-1. Plan för genomförande av projektet. 

1. Inventera förutsättningar 

 Val och avgränsning av fallstudieom-

råde 

  

 Identifiera hotbilder i strandnära områ-

den  

Genom olika publikationer 

och studier av det specifika 

fallstudieområdet beskrivs 

hotbilden av det aktuella 

kustområdet när det gäller 

naturolyckor för dagens och 

framtida klimat. 

 

 Beskriva skyddsvärda naturmiljöer i 

Lomma 

  

 Beskriva åtgärder för skydd eller före-

byggande åtgärder mot naturolyckor  

  

 Sammanställa kommunala planer och 

beslutsunderlag för fallstudieområdet 

  

 Identifiera hur klimatförändringar på-

verkar olika samhällssektorer i området. 

  

Sammanställning av uppgifter om förhållanden i Lomma kommun har gjorts med utgångs-

punkt från olika planeringsdokument avseende fysisk planering, vattenförvaltning, miljömål 

m.m.  En sammanfattning ges i Kapitel 5.1. 

 

 

 

2. Samråd med intressenter 

 Inventera intresseområden (ekono-

miska, tekniska, sociala, miljömässiga) 

Utifrån det valda området 

kategorisera objekt och 

intressefrågor inom de ovan 

nämnda grupperna. Detta 

görs utifrån kartmaterial 

och annat underlag som 

myndigheter och kommu-

ner kan tillhandahålla. 

 

 Intervjua representanter för olika intres-

segrupper   

Olika intressenter, tjänste-

män och förtroendevalda 

kontaktas. Underlag om 

eventuella konflikter och 

åtgärder samlas in.  

 

Inom projektet har möten hållits med olika intressenter för att identifiera utgångspunkter och 

ställningstaganden när det gäller strandnära områden. Möten har hållits med Länsstyrelsen i 

Skåne län, centrala myndigheter, förtroendevalda och tjänstemän i Lomma kommun samt med 

Kustvattenrådet i Lomma. Telefonintervjuer har genomförts med lokala representanter för 

banker, försäkringsbolag, fastighetsmäklare och byggentreprenörer. En förteckning över med-

verkande redovisas i Bilaga 3.  
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3. Identifiera målkonflikter 

 Identifiera och sammanställa intressen 

och intressenter i fallstudieområdet 

  

 Lagstiftning och ansvarsfördelning Identifiera regler för land- 

och vattenområden och 

potentiella intressekonflik-

ter samt klargöra ansvars-

förhållanden för åtgärder 

mellan myndigheter på 

nationell och regional nivå, 

kommuner och enskilda. 

 

En sammanställning av synpunkter från intressenter redovisas i Kapitel 5. Med utgångspunkt 

från material från Lomma kommun och litteratur inom området beskrivs relevanta regler och 

dess betydelse för olika aktörer i Bilaga 2.  

 

4. Dialogforum med intressenter 

Möte med intressenter där resultat från intervjuer, målkonflikter                            

och förslag till lösningar diskuteras. 

 Vilka är de största problemen/svagaste länkarna i förvaltningen av kustområden? 

 Vari ligger de största problemen, bland bevarandeintressen eller exploateringsintres-

sen? 

 Hur kan processer och samverkan förbättras? 

Arbetsgruppens sammanställning av intervjuer samt problembeskrivning och lösningar har 

presenterats vid ett dialogforum med olika intressenter. Synpunkter har inarbetats i rapporten.  

 

1.5 Läsanvisning 

I rapportens huvudkapitel finns samlade texter om de huvudfrågor som beskrivs ovan. I 

bilagorna finns fördjupade beskrivningar och analyser samt referenser.  

Inledningsvis beskrivs i kapitel 2 utgångspunkter som ges av EU:s gemensamma princi-

per för integrerad kustförvaltning samt internationella erfarenheter. I Bilaga 1 finns yt-

terligare information. Vidare finns en översikt av svenska regler av betydelse för 

strandnära områden. Relevanta regler beskrivs närmare i Bilaga 2. 

Strategier och åtgärder för att hantera och skydda strandnära områden sammanfattas i 

kapitel 3. Stöd för dialog och för att utveckla kunskap om problem och lösningar besk-

rivs med olika modeller i kapitel 4. 

Fallstudien i Lomma med identifierade problem och lösningar som diskuterats med be-

rörda intressenter. 

Arbetsgrupupens förslag till handlingsvägar för hållbar utveckling i strandnära områden 

redovisas i kapitel 6. 

Referenser till använd litteratur redovisas i Bilaga 4. 

5. Förslag till handlingsvägar för hållbar utveckling 

 Sammanställning av erfarenheter från 

inventering, samråd och dialogforum.  

 Kapitel 6 

Arbetsgruppens slutsatser och förslag till fortsatt arbete med hållbar utveckling av strandnära 

områden redovisas i Kapitel 6. 
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2 INTEGRERAD KUSTFÖRVALTNING  

Detta kapitel beskriver principerna bakom och erfarenheterna av Integrerad förvaltning 

av kustområden enligt EU-kommissionens rekommendationer som antagits av med-

lemsländerna. Erfarenheterna visar att principerna väl ansluter till den svenska lagstift-

ningen.  

 

 

Figur 2-1. Utblick mot södra delen  av kustområdet i Lomma kommun.  

Foto: Bengt Rydell, SGI 
 

2.1 Gemenskapsstrategi för kustområden – ICZM 

EU-kommissionens rekommendation om integrerad förvaltning av kustområden (Integ-

rated Coastal Zone Management, ICZM) sammanfattas i en gemenskapsstrategi (EU-

kommissionen, 2000). Till grund för strategin ligger problem kring överutnyttjande av 

kustens resurser och en bristande samstämmighet mellan politik och lagstiftning.  

EU-kommissionen har identifierat olika tecken på överutnyttjande i kustområden. Det 

gäller bland annat omfattande kusterosion, förlust av biologisk mångfald, förorenad 

mark och vatten m.m. Dessa problem kan leda vidare till mänskliga problem som ar-

betslöshet, konkurrens om resurser, förlust av egendom och begränsa möjligheter till 

utveckling. På EU-nivå behövs därför gemensamma utgångspunkter för förvaltning av 

kustområden och samarbete mellan olika parter. Den samordnade strategin för integre-

rad planering och förvaltning av kustområden  är avsedd att genomsyra alla nivåer av 

offentlig förvaltning. Strategin är dock generell för att kunna anpassas till EU-ländernas 

aktuella utvecklingsfaser.   

Till grund för strategin undersökte EU-kommissionen konkreta problem inom 35 områ-

den inom EU. Resultatet pekade på generella orsaker till problemen:  

- kortsynt förvaltning som utgår från otillräcklig kunskap,  
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- berörda parter har inte varit tillräckligt delaktiga,  

- olämplig sektorsbunden lagstiftning och politik som inte samordnas,  

- bristande samordning mellan förvaltningar,  

- lokala initiativ har inte haft resurser eller fått stöd.   

Resultaten låg till grund för EU-kommissionens åtta grundläggande principer för inte-

grerad förvaltning av kustområden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med principerna är att förvaltningen ska utnyttja och ta tillvara alla intressenters 

kunskap och göra det möjligt att samarbeta. På längre sikt ska kustområdena kunna för-

valtas med balans mellan ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella intressen, 

för att kustområdena ska kunna fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. För att kunna an-

passas till ändrade villkor, ska strategin vara flexibel och under ständig utveckling. För 

att anpassa kustförvaltningen till EU:s politik, identifierade EU-kommissionen även 

vissa politikområden som särskilt bör beaktas.  

2.2 Internationella lärdomar av ICZM  

En sammanställning av arbetet med ICZM  i EU:s medlemsländer gjordes av EU-

kommissionen på det underlag som respektive medlemsland lämnade (EU-

kommissionen, 2007). Som exempel redovisas i Bilaga 2 en sammanställning från Sve-

rige samt Italien, Spanien och Belgien. 

Länder som genomfört ICZM har valt olika strategier, fokusområden och prioriteringar 

utifrån landets specifika förutsättningar. För tillämpningen i Sverige, på lokal såväl som 

regional och nationell nivå, kan det vara ett stöd att känna till andra länders strategier 

samt tankar kring hanteringen.  

Analysen nedan fokuserar snarare på lärdomar och rekommendationer än på de olika 

strategierna. Konflikter som ett problemområde belyses speciellt. Avsikten är också att 

ställa samman erfarenheter för att ge idéer till detta utvecklingsprojekt och som kan 

tillämpas i Lomma kommun. 

2.2.1 Allmänna erfarenheter 

Generella förutsättningar 

Italien har identifierat vad som krävs för att tillämpa lagar inom ramen för ICZM och  

slutsatserna kan tänkas gälla för fler länder: 

o en kontinuerlig administrativ och finansiell prestation, 

o politisk vilja, 

o specialiserad expertkunskap och kunskap om ämnet, 

o tillräcklig kunskap om de sociala aspekterna och om möjliga lösningar. 

1. En bred helhetssyn 

2. Ett långsiktigt tillvägagångssätt 

3. En flexibel förvaltning genom successiv förändring 

4. Hänsyn till de lokala förhållandena 

5. Arbete i samklang med de naturliga processerna  

6. Deltagande i planeringen 

7. Stöd och engagemang från alla berörda förvaltningsorgan 

8. Kombination av instrument 
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Ekonomi 

Flera länder pekar på problem med finansiering och har rapporterat att det inte finns 

tillräckliga ekonomiska medel  för att genomföra ICZM.  

Möjligheter till ett högre finansiellt stöd finns om positiva effekter på regional och lokal 

nivå kan identifieras. Det gäller alltså att utreda och visa positiva effekter för att väcka 

politisk vilja och få ekonomiskt stöd.   

Nationell nivå 

Hanteringen av kusten och implementeringen av ICZM utgår i hög grad från nationell 

nivå. Flera länder har dock identifierat bristande stöd från nationell nivå och avsaknad 

av erkännande på rättslig nivå. Eftersom ICZM inte kräver lagreglerat genomförande, 

som ett direktiv, utan innebär ett frivilligt tillvägagångssätt, är det svårt att åstadkomma 

stora förändringar. Det finns inte tillräcklig tyngd genom enbart ICZM. Utan lagstadgad 

och gemensam utgångspunkt på nationell nivå, blir det även regionalt och lokalt ett 

uppdelat eller splittrat tillvägagångssätt. Det finns även överlappning av regler som gör 

arbetet svårtolkat och ineffektivt.  

I Sverige har lyfts fram behovet av ökad samordning av olika EU-direktiv av betydelse 

för strandnära områden. Sverige har ingen samlad nationell strategi för genomförandet 

av de aktuella principerna i ICZM, men en svensk rapport om utvecklingen framhåller 

att många rekommendationer ändå genomförs (Miljödepartementet, 2011).  

I Spanien gjordes ett försök att förhandla mellan olika myndigheter för att komma fram 

till hur principerna på bästa sätt kan integreras i regler och policies. Det var dock myck-

et svårt och endast ett administrativt område i Spanien lyckades. Spanien drog lärdomen 

att det inte går att ha endast en strategi för ICZM. Varje område i Spanien arbetar på 

olika sätt och har olika förutsättningar som strategin måste anpassas till. 

I Finland fungerade det att lägga ansvaret på ministerierna, som tillsammans kom över-

ens om en vision och olika mål för varje utvecklingsområde (livskraft, rekreation, in-

formation, samarbete, kustperspektiv) (Bergstrand, 2011). 

Italien framhöll  behovet av en vertikal arbetsgrupp, med experter från nationell till lo-

kal nivå, för att identifiera relevanta regler i ICZM. Tyskland hade något som liknade en 

vertikal arbetsgrupp, med både ett ovanifrån- och underifrån-perspektiv. Med ovanifrån-

perspektiv samlades landets lagar och direktiv och det gav en nyckelstruktur av aktuella 

lagar, tillsammans med principerna för ICZM. Samtidigt strukturerade (med underifrån-

perspektiv) samhällsaktörer och myndigheter en plan för lokal och regional nivå, till-

sammans med ICZM-principerna. Det gav tillsammans grund för arbetet med nationell 

strategi (Bergstrand, 2011). 

Slutsatsen är att det kan behövas en övergripande nationell strategi, för att få överblick 

och samordning av alla krav i övrigt som ska följas. Detta behövs även för att arbetet 

ska bli mer effektivt och ge stöd till regional och lokal nivå. En vägledning för kommu-

ner, regioner, myndigheter och andra aktörer, där erfarenheter samlas och analyseras, 

kan göra en nationell strategi mer praktiskt genomförbar. Svagt genomförande pekar på 

att rekommendationerna i ICZM kan behöva lagstöd.  

Intressenter 

Flera länder har identifierat brister i olika intressenters deltagande i beslutsprocesserna. 

Tyskland anger att det är viktigt att få intressenter medvetna om kustproblemet, först 

därefter kan de ta ställning till problemen och besluten. Tyskland anser även att det är 

viktigt att intressenter och förvaltningar är med och godkänner planerna och är en del av 
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samarbetet. Det behövs även mer involvering från vetenskapliga parter i beslutsproces-

sen enligt Italiens rapportering.  

Polen, Belgien och Estland har angett att det är svårt att få medborgare och intressenter 

att medverka i processen och att intressenter allmänt har dålig insyn i arbetet. Det sak-

nas en öppen kommunikation med de som är ansvariga för kusthanteringen.  

Belgien förordar att varje administrativ enhet möter olika intressenter var för sig angå-

ende relevanta planer för kustområden. Det blir annars förvirring för intressenter och en 

mindre effektiv kommunikation. Gemensamma krafter bör samordnas för att bättre in-

formera och kommunicera med intressenter. Danmark arbetade fram en struktur som är 

anpassad för information och kommunikation mellan olika sektorer för att främja all-

mänhetens deltagande. 

I Estland har skapats olika fokusgrupper för att enklare involvera medborgarna. Belgien 

har skapat ett Kustforum, som kan ha den kommunicerande rollen.  

Praktisk tillämpning 

Brister i det praktiska arbetet med ICZM har också identifierats. Tyskland skriver att det 

är viktigt att det inte tar för lång tid mellan planering och åtgärder, då intresset och ac-

ceptansen kan minska bland allmänheten. Stora och iögonfallande åtgärder fungerar bra 

som länk mellan ord och handling. Italien anger att det finns brister i den praktiska till-

lämpningen av principerna för integration av miljö, ekonomi och sociala faktorer.  

Sammanfattning av allmänna erfarenheter  

- Det behövs en formellt reglerad nationell strategi som ger övergripande rekom-

mendationer att förhålla sig till.  

- Fokus bör vara på regionala strategier på grund av olika förutsättningar inom 

varje geografiskt och administrativt område. 

- Fortsatt uppbyggnad av kunskapsunderlag, utbildning och i övrigt öka kompe-

tensen inom området.  

- Ökat intresse hos både intressenter och politiker behövs för genomförandet, 

bland annat för att möjliggöra större ekonomiskt stöd.  

- En bättre samverkan och deltagande från alla intressenter behövs också. 

 

2.2.2 Närmare om konfliktproblem 

Flera kommentarer kring konfliktproblem mellan olika samhällssektorer och intressen-

ter finns i EU-kommissionens rapport om utvecklingen av ICZM. Italien har de senaste 

fyra åren arbetat med att minska konflikter mellan sektorer och nämner fiskenäringen 

som ett exempel. Det är brist i kommunikation mellan sektorer som tillverkning och 

miljöskydd. Även om kommunikation finns, så kan integrerad hantering av kusten inte 

alltid uppnås på grund av att överenskommelse inte nås mellan viktiga aktörer. Det är 

svårt att komma överens på grund av att olika sektorer och intressen har olika mål med 

sin verksamhet och att dessa inte går att förena. Då kan intressenter välja att inte gå med 

i en överenskommelse för att det helt enkelt inte gynnar dem. Det framförs att detta pro-

blem kan lösas med lagstöd inom ICZM. Det bör dock noteras att lagstöd för konflikt-

lösning svårligen kan innebära att en sektor generellt prioriteras, eftersom det normalt är 

olika förutsättningar som avgör vad som är en hållbar och rimlig insats. 

Spanien skriver att det är lättare att nå överenskommelser och utveckling i arbetet med 

ICZM om inte alla sektorer involveras, utan bara de viktigaste. Spanien valde det all-

männa området av kustremsan, urban utveckling och planering samt miljöresurser som 

de viktigaste sektorerna.  
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Även Norge har angett problem med konflikter mellan bevarande och exploatering. Det 

visade sig att det behövdes tydligare överenskommelse mellan sektorer på nationell nivå 

och därefter samarbete på lokal nivå med intressenterna (Bergstrand, 2011). Det mots-

varar lärdomarna på nationell nivå, att det behövs en övergripande strategi på nationell 

nivå och överenskommelse mellan myndigheter.  

Grekland löste konflikter mellan exploatering och kulturarv genom att samordna byar 

och myndigheter och hittade bevarandedirektiv som fungerade för hållbar utveckling 

(Bergstrand, 2011). 

2.3 Tillämpning i Sverige 

Erfarenheter och tillämpning i Sverige har redovisats i en rapport till EU-kommissionen 

(Miljödepartementet, 2011). I detta avsnitt ges några ytterligare kommentarer. 

När det gäller den kommunala tillämpningen av ICZM anges exempelvis i en artikel  

om havsnivåhöjning och kapacitet att hantera klimatförändringen inom kommuner att 

det saknas tydliga riktlinjer och processer mellan lokal, regional och nationell nivå 

(Storbjörk och Hedrén, 2011). Brister i samarbetet inom kommunens organisation sågs 

också som ett hinder för att lyckas med en integrerad anpassning av kusten. ”The one 

man show” uttrycker situationen där vissa nyckelaktörers arbete hämmar integrationen 

mellan sektorer inom en organisation. För att lyckas med en integration är det viktigt att 

på politisk nivå uppmärksamma och hantera konflikter inom organisationen. Slutsatsen i 

artikeln är att olika värden och prioriteringar för kusten måste hanteras, och även mål-

konflikter inom planeringen och beslutsfattandet måste synliggöras och öppet diskute-

ras.   

Lomma kommun är en förebild för många andra kommuner när det gäller planering av 

kustområdet och att integrera olika intressen i planeringen. Utifrån sammanställning av 

Lomma kommuns arbete med kustplanering tillsammans med internationella erfaren-

heter har i detta projekt identifierats några förhållanden som kan utveckla och förbättra 

arbetet i Lomma och andra kommuner. 

 Bygga upp kunskapsunderlaget om de lokala förutsättningarna för både natu-

ren och människan och samspelet mellan dem. Vad har skett, hur ser det ut idag 

och hur tror man det utvecklas i framtiden inom en bestämd tidsperiod som man 

vill planera för? Med kunskap om kommunens styrkor, svagheter, möjligheter 

och hinder kan man hitta förbättringsförslag och planera ett samhälle som kan 

vara hållbart under en längre tid med tanke på möjliga klimatförändringar. 

  

 Förbättra möjligheterna att samla in data och mäta naturliga förändringar under 

längre och kortare perioder. Detta gör det möjligt att förbättra säkerheten i de 

underlag man använder i beslutsfattande. Det kan också ge bätte beslut som inte 

enbart baseras på lägsta kostnad och otillräckliga säkerhetsmarginaler. Ibland 

kan inga beslut alls fattas på grund av för stor osäkerhet i beslutsunderlaget.  

 

 Kunskap om förhålladen i kustområden och konkreta mätningar samt utredning-

ar om kommunens situation kan öka intresset och förståelsen för problem i 

strandnära områden. Frågorna kan då prioriteras högre och ge större ekono-

miska resurser för åtgärder. Internationella erfarenheter visar att man bör foku-

sera på och visa resultat på de positiva effekterna av att åtgärda de problem man 

identifierat. 
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 Kommuner bör tillämpa ICZM enligt EU-kommissionens rekommendationer 

i det egna arbetet, se kapitel 5.  

 

 I Lomma kommun finns Kustvattenrådet som en fungerande samverkansform 

med intressenter inom kommunen. Liknande lokala samverkansgrupper bör 

etableras i andra kommuner för att få underlag till beslut som rör kustområdet. 

Samverkan i en sådan grupp är värdefullt för att: 

o få in värdefull kunskap från olika intressenter 

o för att informera om önskad utveckling 

o för att befästa idéer så att acceptansen för kommunens beslut ökar  

 

2.4 Svensk reglering av strandnära områden 

Regelverk är ofta generella och har flera ändamål. Det finns dock regler som utformas 

för att tillgodose ett speciellt ändamål, t.ex. att stränder ska behållas för allemansrättens 

friluftsliv. Naturolyckor kopplade till erosion, översvämning och ras/skred är relevanta 

för flera generella regelverk, men det finns ingen specialreglering för att hantera just 

dessa risker. Frågan är därför hur de generella regelverken underlättar respektive försvå-

rar hanteringen av dessa naturolyckor och vilka förändringar som kunde förenkla kli-

matanpassning med tanke på riskerna. Det handlar om många regler, mer eller mindre 

relevanta för strandnära områden. En illustration av vilken lagstiftning som bör beaktas 

framgår av Figur 2-2.  

 

Figur 2-2. Illustration över lagar som är tillämpliga för strandnära områden.  

Efter Lerman & Rydell, 2003. 
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Integrerad förvaltning av kustområden handlar om situationer då det finns olika intres-

sen av en viss plats, i detta fall strandnära områden. Det sätter fokus på regler om mar-

kanvändning och intressekonflikter och hur reglerna endera prioriterar eller styr avväg-

ningar mellan olika intressen.  

Samspelet mellan hav och land har två tidsperspektiv på användningen av områdena: att 

ändra användningen respektive att hantera pågående användning. Reglers förmåga att 

styra framåt i tiden respektive bakåt (ändra det som redan finns) är därför viktig. 

I Bilaga 2 finns en sammanställning av regelverkens syften samt reglernas huvudsakliga 

funktioner utvärderas mot bakgrund av den gjorda avgränsningen för naturolyckor. En 

mer detaljerad genomgång av ansvar och regler i strandnära områden och särskilt avse-

ende stranderosion finns i Lerman och Rydell, 2003. 
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3 HANTERING AV STRANDNÄRA OMRÅDEN 

Denna studie har varit inriktad mot strandnära områden och hur frågor om naturolyckor 

av typen erosion, översvämning och ras/skred kan hanteras. Sådana områden är redan 

idag utsatta för påverkan av naturhändelser och denna påverkan kommer att öka vid 

framtida klimatförändringar med stigande havsnivå och ökad nederbörd. Det kan inne-

bära hot och att befintlig bebyggd miljö måste anpassas till förändrat klimat och nöd-

vändiga skyddsåtgärder vidtas. I den fysiska planeringen bör hänsyn tas till risken för 

naturolyckor ur ett långsiktigt perspektiv.  

I detta kapitel beskrivs översiktligt hur hänsyn till naturolyckor kan bedömas ur ett stra-

tegiskt perspektiv och några exempel på hur förebyggande åtgärder kan vidtas.  

 

3.1 Val av strategi  

Det finns ett antal alternativa strategier som kan väljas vid beslut om fortsatt utveckling 

och förvaltning av strandnära områden, se  

 

 

Figur 3-1. Strategierna kan tillämpas för stränder vid hav, sjöar och vattendrag. 

 

De olika strategierna innebär följande: 

 Ingen åtgärd  

Inga investeringar görs i anläggningar eller åtgärder för att skydda mot natur-

olyckor. 

 Planerad tillbakaflyttning/reträtt 

Byggnader och anläggningar flyttas in mot land och nya skydd anordnas 

längre från strandlinjen. 

 Säkerställa strandlinjen  

Behålla och vid behov förstärka nuvarande strandlinje. Denna strategi täcker 

de situationer där åtgärder kan göras framför eller bakom de befintliga skyd-

den för att förbättra eller bevara den skyddsnivå som ges av den existerande 

skyddslinjen.  

 Utvidga strandområdet 

Nya skydd etableras längre ut mot havet eller vattendraget. Den befintliga 

skyddslinjen flyttas fram genom att nya skydd byggs nedanför de befintliga. 

 Begränsad påverkan 

Samverkan med naturliga processer genom att tillåta viss erosion under kon-

trollerade förhållanden och genom underhållsåtgärder säkerställa viktiga om-

råden och intressen. 
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Figur 3-1. Alternativa strategier för kustutveckling och kustskydd. (Efter Eurosion, 2004) 

 

Den strategi som väljs innebär olika konsekvenser för människa och miljö samt leder till 

olika kostnader för såväl kommunen som för enskilda. Val av strategi är därför ytterst 

en politisk fråga, där tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter måste vägas 

samman.  

3.2 Val av åtgärd 

Valet av åtgärd för att skydda strandnära områden är en avvägning mellan risk och 

kostnader för de skador som kan uppstå vid en naturolycka samt kostnaden för eventu-

ella förebyggande åtgärder. I en samhällsekonomisk analys måste även kostnader som 

inte direkt hänför sig till själva naturolyckan vägas in, exempelvis samhällets kostnader 

för att hålla beredskap mot naturolyckor.  

Många intressenter är berörda och ansvar och kostnadsfördelning är ofta inte tydliga. 

Eftersom skadorna inträffar relativt sällan har berörda parter ofta en begränsad kunskap 

både om risker och om ansvarsfördelning. Detta oavsett om ansvarsfördelningen verkli-

gen är oklar, om den är tydligt reglerad i lagstiftning eller genom avtal. Åtgärder kan 

behöva utföras på en enskild fastighet eller för flera fastigheter och då  kräva samord-

nade åtgärder.  

Det finns ett stort antal olika metoder som kan tillämpas för att säkerställa skydd av 

områden med risk för naturolyckor i form av erosion, översvämning eller ras/skred. I 

flera fall kan finnas ett naturligt skydd i form av t.ex. dyner/klitter, som ibland kan be-

höva förstärkas.  
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Syftet med ett skydd av strandnära områden är att: 

 utgöra en barriär mellan vattnet och det erosionskänsliga/erosionsbenägna 

strandmaterialet, 

 dämpa energin i vågor och strömmar innan de når stränderna, varvid möjligheten 

minskar för vatten och vågor att erodera strandmaterialet, 

 styra vattenströmmar och sedimentströmmar så att en önskvärd transport och se-

dimentation sker av material, 

 förhindra att vatten översvämmar byggd miljö och andra landområden, 

 förebygga ras och skred i slänter. 

Några exempel på åtgärder för att skydda strandnära områden mot erosion, översväm-

ning och ras/skred: 

 Strandskoning, sponter och stödfyllning 

 Strandfodring (artificiell sandtillförsel) 

 Vågbrytare 

 Förstärkning av naturliga kustskydd (dyner eller bukter mellan uddar) 

 Hövder 

 Vegetation 

 Invallning 

 Byggnadstekniska åtgärder 

 

Figur 3-2. Erosionsskydd längs delar av kusten i Lomma kommun.  

Foto: Ramona Bergman, SGI 

 

För att uppnå så god effekt som möjligt kombineras ibland olika typer av skydd med 

varandra. Vilken typ av åtgärd som väljs i varje enskilt fall beror på flera tekniska, eko-

nomiska och miljömässiga faktorer som måste vägas samman till en helhet. 

En närmare beskrivning av åtgärder för att skydda strandnära områden mot naturolyckor 

finns i Rydell et al., 2011 och Bergman, 2011.  
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4 TANKEMODELL FÖR ANALYS OCH DIALOGSTÖD 

Dialoger om bevarande och förändring vid stränderna gäller både komplexa vetenskap-

liga frågor och tillämpning av flera regelverk. Det behövs olika stöd för att underlätta 

planering och genomförande av skydd för bevarande såväl som för ändrad markanvänd-

ning. En modell för att tillämpa olika typer av regler som är tillämpliga med tanke på 

naturolyckor och strandnära områden och beskrivs nedan. Analysmodellen har en struk-

tur som är avsedd att hjälpa aktörerna att stegvis utvärdera förutsättningarna, både de 

faktiska förhållandena och gällande regler. Därigenom kan dialogen konkretisera de 

förhållanden på platsen som påverkar tillämpningen av reglerna. Genom att modellen 

skiljer mellan omständigheter som sätter ramar för det formella beslutandet respektive 

är förhandlingsbara, blir också rollerna i dialogen tydligare.  

Modellen har utvecklats av Peggy Lerman, Lagtolken AB, och har använts i många år 

som ett stöd för att komma vidare  genom samråd i projekt med låsta positioner. Till-

lämpning av modellen anpassas efter det konkreta problemet och aktuella platser. 

 

4.1 Översikt av modellen 

Modellens syfte är att tydliggöra olika funktioner i beslutsfattandet, bland annat aktö-

rernas möjligheter att agera och ansvar att delta på olika sätt. Syftet är också att konkre-

tisera vilka lösningar som är möjliga för ett aktuellt problem. Dessa förutsättningar ges 

både av de faktiska förhållandena, dvs. hur det är just här, och vilka verktyg som finns 

för ändamålet, dvs. vad som kan göras för att nå dit man vill. Modellen kan därmed 

stödja dels utvärdering av våra regelsystem, dels dialoger i konkreta fall.  

Figur 4-1 ger en översikt av modellen och i följande avsnitt förklaras modellen närmare 

och tillämpas sedan för några typfall. Modellen kan tydliggöra förutsättningar och där-

med även möjligheter att komma vidare. Modellen bygger på att (A) egenskaper som är 

viktiga för viss nivå av kvalitet identifieras, dvs. vad gör det till god, acceptabel eller 

oacceptabelt dålig situation utifrån ett visst intresses perspektiv. Olika egenskaper är 

betydelsefulla för olika intressen, t.ex. ljus, ljud, fysiska egenskaper, skönhet m.m.  

 

Vidare utvärderas (B) verktyg (styrmedel) för att främja bättre kvalitet, hindra oaccep-

tabel kvalitet och avgöra vad som är acceptabel kvalitet. Finns det inte verktyg i regler-

na är det upp till aktörerna att komma till en lösning eller låta problemet stå kvar.  

 

Det finns i regelverken olika slags stöd (C) för att förstå kvaliteter och använda regler-

nas verktyg. Stöd kan vara t.ex. kunskap om hur det är och hur det kan bli med olika 

alternativ. Ett annat exempel är mål som visar ambitioner om vilken kvalitet som ska 

finnas vid viss tid. Ett tredje exempel på stöd är processer som möjliggör för aktörer att 

delta, t.ex. i utvecklingen av kunskap, utvärderingen av alternativa möjligheter eller i 

formuleringen av mål. 
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ABC-modell tydliggör förutsättningar

A. Kvalitet B. Verktyg C. Stöd

Goda

egenskaper

Acceptabla

egenskaper

Oacceptabla

egenskaper

o stärka

o lindra

o hindra

o kunskap om

o egenskaper för 

olika kvalitet

o effekter av 

förslag

o politik ger

o kriterier för 

kvalitetsnivåer

o ambitioner om 

kvalitet & tid 

 
 

Figur 4-1. Modell för att  tydliggöra olika funktioner för beslutsfattande i planeringen. 
 

4.2 Verktyg för att styra förändringar  

Verktyg i regelverken har principiellt olika styrfunktioner som kan beskrivas som en-

dera hindrande, lindrande eller stärkande. Verktygens funktioner beskrivs utifrån det 

intresse som verktyget har skapats för. Hinder behöver därmed inte vara något negativt 

utan begreppet hinder syftar på funktionen att hindra viss förändring för att tillgodose 

visst intresse. För det intresse som för dagens förhållanden fungerar tillfredsställande, 

kan hinder mot viss förändring därför vara positivt. För intressen som behöver ändrade 

förutsättningar för att kunna finnas kvar är givetvis hinder mot ändringarna något nega-

tivt. På motsvarande sätt är stärkande funktioner inte positivt i sig, eftersom förbättring 

för ett intresse vanligen sker på bekostnad av andra intressen. Verktygens nytta för ett 

visst intresse beror därmed på intressets position/status/behov. Följande exempel kan 

tydliggöra detta. 

 

Hindra   

Hindrens funktion är således att främja vissa intressen, vanligen på bekostnad av andra 

intressen. Hinder kan byggas upp på olika sätt, beroende på vad som behövs för att till-

godose det valda, det prioriterade intresset.  

Hinder kan t.ex. vara förbud mot viss slags åtgärd eller viss typ av markanvändning i ett 

geografiskt område, som markavvattning eller byggande. Det kan vara förbud mot (i 

princip) alla slags åtgärder på viss plats, som t.ex. vid stränder eller i reservat, där syftet 

vanligen är naturskydd och friluftsliv. Liknande förbud kan skapas genom kommunal 

detaljplanering, där planbestämmelser hindrar annan markanvändning än den som pla-

nen medger. Syftet med detta indirekta förbud hänger därmed samman med detaljpla-

nens syfte.  

Hinder kan också förbjuda viss kvalitet, som t.ex. vissa kemiska egenskaper hos luft 

(miljökvalitetsnorm) med syftet att skydda människors hälsa. Ibland är kvalitetsförbud 
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inte så precisa utan ger bara kriterier eller begrepp för den förbjudna kvaliteten, t.ex. 

påtaglig skada av riksintresse. Beroende på vad det är för riksintresse kan syftet med 

hindret vara mycket olikartat, t.ex. att ha tysta upplevelser i ett kulturlandskap, behålla 

en korridor fri från bebyggelse för att skapa väg eller fortsätta övningar för försvaret.  

Hinder som verktyg kan också innebära förbud mot intresseavvägning, t.ex. enskilda 

intressen får inte vägas mot riksintressen.  

Hindersverktyg sätter på så sätt gränser för beslutandet; vissa förslag kan inte lagligen 

godtas. Regler om hinder är därför viktiga att identifiera tidigt, för att se vilka lösningar 

som sannolikt inte kan genomföras för att istället lägga kraften på att utveckla möjlig-

heter som inte utlöser hinder.  

Det finns inga regler med hinder som specifikt syftar till att tillgodose klimatanpass-

ning, t.ex. ett skyddsområde klimat som omöjliggör utpekande av kulturskydd eller lov 

till bebyggelse. Genom detaljplan kan dock skapas hinder mot ändrad markanvändning 

som vore olämplig med avseende på naturolyckor.  

Lindra 

Ett stort antal regler handlar om att hänsyn ska visas olika intressen, vilket vanligen 

uttryckas så i reglerna, att vissa intressen ska beaktas. Dessa lindrande verktyg innebär 

vanligen intresseavvägningar, där reglerna visar vilka intressen som får finnas med på 

vågen. Reglerna kan också ge kriterier för vad som ger tyngd på vågen.  

Ett vanligt exempel är de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, som kräver åtgärder 

för hänsyn till hälsa och miljö till dess att det blir orimligt dyrt att göra mer
1
. Miljönyt-

tan är då inte värd pengarna. Den avvägningen ska beakta olika miljöintressen, tekniska 

begränsningar såväl som kostnader. Risker ur klimatsynpunkt kan som sagt vara en del 

av vägningen.  

Många exempel på lindrande verktyg finns i plan- och bygglagen. Kommunens plane-

ring och lovprövning innebär en politisk bedömning av lämplig bebyggelseutveckling, 

dvs. intresseavvägning. Lagen räknar upp en lång rad intressen, som alla ska beaktas 

inför besluten och bland dessa finns intresset av att minska olycksrisker, bland annat 

klimatrelaterade. Notera att det inte är ett hinder till skydd för klimatfrågorna utan end-

ast en påminnelse om att intresset, bland många andra, kan behöva tas upp och behand-

las i bedömningarna.  

Lindrande verktyg ger på så sätt stöd vid intressekonflikter genom att visa vilka intres-

sen som får beaktas och ibland även hur avvägningar ska gå till. Dessa verktyg är vik-

tiga att förhålla sig till i dialogerna, eftersom argumenten för och emot de olika intres-

sena ska påverka val av lösning på problemen. 

Det finns inga regler med lindrande verktyg som specifikt syftar till att tillgodose pro-

blemen med klimatanpassning eller underlätta för åtgärder till skydd mot naturolyckor. 

Genom detaljplan kan dock medges markanvändning som möjliggör vissa insatser för 

att motverka naturolyckor. Planen kan med andra ord prioritera intresset av skydd mot 

naturolyckor framför andra intressen på platsen. Detta förutsätter dock att de andra in-

tressena inte skyddas av hindersregler, som omöjliggör planens tänkta markanvändning.  

Stärka 

Tanken med stärkande regler är att de aktivt ska leda till bättre egenskaper för priorite-

rade intressen. Exempelvis kan aktiv, förbättrande skötsel regleras i naturreservat. Ett 

                                                 
1 MB 2 kap 7 § 
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annat exempel är miljöbalkens
2
 generella möjlighet till kompensation för allmänna in-

tressen. Notera att begreppet kompensation i detta formella sammanhang inte syftar på 

ekonomisk ersättning för skador utan handlar om åtgärder för att förbättra kvaliteten för 

visst intresse.  

Kompensation kan ge plåster på såren för den skada som lagligen måste godtas då hän-

synskraven inte når längre. Denna kompensation innebär en särskild satsning på ett all-

mänt intresse, dvs. inte ordinär anpassning av projektet. Kompensation kan gälla restau-

rering av värdefulla objekt eller områden, anläggande av våtmarker, plantering av träd 

etc. Kompensation kan genomföras i närheten av projektet likaväl som långt bort från 

detta. Det kan gälla helt andra allmänna intressen än de som blir utsatta för skada. Ex-

empelvis kan kulturmiljö kompenseras då naturmiljö skadas. 

Medan hinder och lindrande avvägningar är passiva, dvs. håller undan det som kan 

skada intresset, är således de stärkande verktygen aktiva och förbättrar dagens situation 

för de utpekade intressena. Kompensationens mervärde kan därmed vända en negativ 

trend, till skillnad från hänsynskraven som bara passivt minskar takten i nedförsbacken.  

Stärkande regler är dock sällsynta. Uttrycklig möjlighet till kompensation generellt för 

allmänna intressen finns bara i miljöbalken. Generell kompensation tillämpas dock säll-

an
3
. 

Det finns inga regler om kompensation i plan- och bygglagen. Kommuner använder 

dock principerna om kompensation till stöd för den fysiska planeringen och kan både 

identifiera intressen som behöver särskilda insatser och peka ut ytor som lämpar sig för 

olika typer av stärkande åtgärder. 

4.3 Identifiera kvalitet 

För att kunna använda verktygen för att hindra, lindra eller stärka olika förhållan-

den/intressen behövs klarhet när det gäller kvalitet, dvs. vilka egenskaper som gör att 

något är bra, godtagbart respektive oacceptabelt. Olika intressen beror av olika egen-

skaper. Markens fysiska egenskaper, ljus och arter kan vara betydelsefulla för naturens 

kvalitet. För kulturintressen kan platsens nyttjande över tiden och hur väl det syns i 

landskapet, vara viktiga egenskaper. Kvalitet för boende kan hänga samman med trygg-

het, närhet till service eller landskapets skönhet. Dialogen är ett sätt att tydliggöra vilka 

egenskaper som är av betydelse för de intressen som finns just där, just nu och framö-

ver.  

Reglerna preciserar i princip aldrig vilka egenskaper som avgör kvalitet eller vilka ni-

våer av egenskaperna som gör situationen oacceptabel eller god. Ett sällsynt exempel på 

konkret precisering är regler om miljökvalitetsnormer för luft, där vissa kemiska egen-

skaper och dess mätning anges i bestämmelserna.  

Portalparagrafer (lagens inledande bestämmelser) kan emellertid ge en uppfattning om 

vilka egenskaper som just detta regelverk prioriterar. Ett exempel från miljöbalken är att 

hushållning med områden hänger samman med både ekologiska, sociala, kulturella och 

                                                 
2 MB 16 kap 9 § 3 p. Regler om kompensation specifikt för naturvårdsintresse respek-
tive kulturmiljöintresse finns i bestämmelserna om reservat (MB 7 kap 7 § 4 st. samt 9 

§ 2 st.), naturminne (MB 7 kap 10 § 2 st.) och Natura 2000 (MB 7 kap 29 §).  
3 MÖD 2005:5 kräver kompenserande åtgärder för att minska kvävebelastning. MÖD 

2002:80 nekar åtgärder för att minska fosforbelastning. MÖD 10499-02, kompensa-

tion för trafikens belastning nekas. MÖD 2006:49, restaurering av fäladsmark. MÖD 

dom 9 oktober 2009 i M 350/09, kompensation genom att restaurera kalktallskog och 
anlägga våtmark. 
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samhällsekonomiska förhållanden och bedömningen av vad som är gott beror på vad 

som händer på lång sikt. Ett exempel från plan- och bygglagen är att den eftersträvade 

samhällsutvecklingen hänger samman med människors frihet, jämlikhet och sociala 

levnadsförhållanden.  

Lagarna kan dock ge preciserande kriterier eller begrepp för olika nivåer av kvalitet, 

t.ex. påtaglig eller ringa skada. Ett annat exempel är att planering inte får leda till be-

byggelse som blir olämplig med hänsyn till hälsa, risker för erosion och översvämning.  

För några intressen kan föreskrifter eller allmänna råd från myndigheter förtydliga både 

vilka egenskaper som är viktiga och varför viss nivå/situation för de prioriterade egen-

skaperna är oacceptabla eller bra. Ett exempel på precisering är Naturvårdsverkets reg-

ler om klassificering av ytvatten (NFS 2008:1), som innehåller mer än 100 sidors be-

skrivning av egenskaper som påverkar vattnets statusklass. Det bakomliggande vattendi-

rektivet
4
 klargör att syftet med att sätta mål och normer för vattnets kvalitet, är att säker-

ställa människors behov av dricksvatten
5
, vattnets ekologiska funktioner

6
 samt sam-

hällets behov av vatten i övrigt
7
. Den nämnda föreskriften reglerar kvalitet i första hand 

med tanke på ekologiska funktioner, vilket indirekt kan stödja även de andra syftena. 

Vatten som hot mot samhällets intressen regleras av andra direktiv, t.ex. översväm-

ningsdirektivet
8
 och eventuellt framtida markdirektiv

9
 (erosion). Kvalitetskriterier för 

dessa intressen preciseras därmed inte i Naturvårdsverkets föreskrifter. Kriterier för att 

avgöra intressekonflikter inom vattendirektivets ram, t.ex. mellan vattenförsörjning och 

ekologiska intressen, behandlas dock inte heller närmare.  

Begrepp för egenskaper såväl som kriterier för olika nivåer behöver vanligen tolkas för 

den aktuella situationen. Dialoger mellan aktörerna kan både konkretisera vilka egen-

skaper det bör handla om och ge argument för vad som är acceptabelt eller inte. För 

frågor som får regleras genom kommunens fysiska planering kan planer enligt plan- och 

bygglagen konkretisera både goda, acceptabla och oacceptabla egenskaper. För åtgärder 

som ska myndighetsprövas, kan planeringen av projekten med samråd om miljökonse-

kvensbeskrivningar konkretisera prioriterade egenskaper och motiv för att något är bra 

eller dåligt. 

Vilken kvalitet som till sist godtas avgörs av den som har beslutsmakten. Vid prövning-

en av åtgärder som byggande eller verksamheter är det t.ex. domstol, regering eller 

kommun som har beslutsmakten. Ofta har kommun beslutsmakten i första instans och 

avgör därmed fall som inte överklagas.  

Alla lösningar på problem som hänger samman med naturolyckor innebär emellertid 

inte att myndigheter ska pröva det hela. Vissa risker för skador hanteras genom avtal om 

försäkring. Informell samverkan mellan grannar kan vara ett sätt att hantera några pro-

blem. I dessa fall är det parterna som avgör vilken kvalitet som kan godtas eller inte.  

                                                 
4 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Infört 

genom miljöbalken 5 kap med tillhörande författningar. 
5 Direktivets preambel punkt 24 m.fl. 
6 Flera punkter i direktivets preambel, t.ex. p 23. 
7 Direktivets preambel punkt 23 m.fl. 
8 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om 

bedömning och hantering av översvämningsrisker. Infört genom förordning (2009:956) 

om översvämningsrisker med tillhörande författningar.  
9 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av rambestämmel-
ser för markskydd KOM(2006)232). 
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4.4 Stöd för att förstå kvalitet och använda verktyg 

Reglers vaga form innebär alltså att tillämpningen behöver stöd för att reglerna alls ska 

kunna fungera som styrmedel. En del stöd har framträdande plats i regelverken, t.ex. 

miljökonsekvensbeskrivningar och fysisk planering. Dessa syftar bland annat till att öka 

kunskapen, som att tydliggöra prioriterade egenskaper, visa lämpliga kriterier för olika 

kvalitetsnivåer och sedan konkret använda reglernas verktyg för viss situation på viss 

plats.  

Båda dessa stöd, MKB och planer, förutsätter att tillräckligt många aktörer deltar aktivt 

i en process för att det ska bli möjligt att utveckla kunskap och argument på ett bra sätt. 

Det finns därför bland annat utvecklade regler om processerna, för både MKB och fy-

sisk planering.  

Andra viktiga stöd, som syns allt mera i reglerna, är de politiska mål som tydliggör am-

bitionerna för olika kvaliteter, dvs. preciserar vilken kvalitetsnivå som är tänkt att upp-

nås vid vilken tidpunkt. Ett vanligt exempel på mål är Riksdagens ställningstagande till 

vad som är godtagbar ljudnivå från vägtrafik
10

, vilka ofta ligger till grund för bindande 

beslut i domstolar om åtgärder mot buller
11

. Miljökvalitetsmål, såväl nationella som 

lokala, används också ofta i tillämpningen, för att klargöra vilka egenskaper som priori-

teras och vilka ambitioner som gäller på kort och lång sikt. Flertalet av vattendirektivets 

preciseringar av kvalitet utgör mål, dvs. ambitioner om viss nivå vid viss tid, men en-

staka kvalitetsnivåer regleras som bindande normer. I några fall har miljökvalitetsmål 

avgjort vad som anses oacceptabelt
12

.  

Åtgärdsprogram kan konkretisera egenskaper som leder till problem och visa på lös-

ningar för att nå målen i tid. Åtgärdsprogram som fördelar ansvar och resurser ska ge 

extra skjuts åt målen. Formella åtgärdsprogram görs för t.ex. hotade arter, för belastade 

områden där miljökvalitetsnormer för luft inte kan klaras samt generellt för förvaltning-

en av allt vatten (ursprung i EU:s vattendirektiv).  

                                                 
10 Prop. 1996/97:53. 
11 Miljööverdomstolens avgörande i t.ex. M 4768-04, 2780-06, 2139-06, 3491-07, 

2817-08. 
12 Miljööverdomstolens avgörande i M 9983-04. 
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5 FALLSTUDIE LOMMA – PROBLEM OCH HANDLINGSVÄGAR 

För att få en praktisk förankring av slutsatser och förslag i detta projekt har en fallstudie 

genomförts i samarbete med Lomma kommun och Länsstyrelsen i Skåne län. Kommu-

nen har kustnära läge och har väl utvecklade rutiner för planering av strandnära områ-

den på land och i vatten. Syftet har varit att utgå från upplevda problem och frågeställ-

ningar och se på valda lösningar i kommunen. Med detta som underlag kan förslag ges 

till mer generell hantering av dessa problemställningar.  

I detta kapitel redovisas inledningsvis en kortfattad beskrivning av förhållanden i 

Lomma kommun som har betydelse för denna utredning. Därefter finns en samman-

ställning av intervjuer och dialog med intressenter i Lomma kommun samt representan-

ter för regionala och centrala myndigheter enligt Bilaga 3. Förekommande problem för 

befintlig bebyggd miljö och fysisk planering i strandnära områden har diskuterats lik-

som förslag till lösningar för att erhålla en hållbar utveckling med hänsyn till risker för 

naturolyckor i dagens och i ett framtida klimat.  

I redovisningen beskrivs dels kommentarer specifika för Lomma kommun, dels mer 

generella kommentarer som har anknytning till dessa. Kommentarerna har lämnats som 

svar på de frågeställningar som varit aktuella i detta projekt och gör inte anspråk på att 

täcka alla relevanta frågeställningar och problem i strandnära områden. 

Inledningsvis redovisas problem och lösningar som är gemensamma för befintlig be-

byggd miljö respektive ny bebyggelse samt därefter specifika frågor för vardera av 

dessa förhållanden.  

5.1 Lomma kommun i korthet 

Lomma kommun är belägen i den sydvästra delen av Skåne i anslutning till Öresund. 

Kommunen har ca 22 000 invånare och är intressant för denna studie då det finns pro-

blem med kusterosion och översvämning i en expanderande kommun. Lomma kommun 

är också en av få kommuner i landet som genomfört en heltäckande kustvattenplanering 

i sin översiktsplanering. Den långgrunda stranden är en av kommunens största tillgångar 

och är viktig både för rekreation och för djur- och växtliv (Lomma kommun, 2010a).  

 

Klimatförändringens och människans påverkan i Lomma kommun 

Klimatförändringar innebär att havsnivån successivt höjs och därmed kommer strand-

erosionen samt översvämningsproblemen att öka (Lomma kommun, 2010b).  

Områden i inlandet nordost om Lomma tätort är benägna att översvämmas på grund av 

höga flöden i vattendragen. Om detta sker i kombination med högt vattenstånd i havet 

ökar problemen ytterligare. En havsnivåhöjning kan även dämma i åarna. I samband 

med översvämningar kan vatten stängas inne och vid stor nederbörd och höga vattenni-

våer finns risk att även stabiliteten i marken påverkas och leder till sättningar (Lomma 

kommun, 2010c).  

Faktorer som påverkar kust- och strandmiljön och samhället är mänskliga aktiviteter, 

t.ex. bryggor, strandnära byggnader, erosionsskydd och muddringsaktiviteter. Det kan 

leda till ändrad vattengenomströmning i de grunda kustområdena och i förlängningen 

påverka erosionsförhållandena (Lomma kommun, 2010b).  

Den generella påverkan på Skåne vid klimatförändringar och människors aktiviteter 

finns i rapporterna Stigande havsnivåer – konsekvenser för fysisk planering (Länsstyrel-
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serna, 2008) samt i Analys av fysisk störning längs Skånes kust (Länsstyrelsen Skåne, 

2003).  

 
Skyddsvärda miljöer i Lomma 

I Lommabukten finns områden med skyddsvärd natur, både på land och i hav. Det finns 

bland annat naturreservat i den norra och södra delen av bukten. Där finns även Natura 

2000-områden. Hela Lommabuktens kust är planerad och indelad i zoner där olika in-

tressen har företräde i olika delar av bukten. I både södra och norra delen av bukten 

finns ytterligare utökade områden där naturvärdena har företräde och särskilda hänsyn 

ska tas, både i vattnet och på land. Trekants- och fyrkantsdammen är klassade i kommu-

nens naturmiljöprogram som områden med mycket högt naturvärde och det finns även 

ett flertal riksintressen (Lomma kommun, 2010c). 

 
 

Figur 5-1. Fyrkantsdammen i Lomma kommun. Foto: Bengt Rydell, SGI 
 

Skyddsåtgärder och deras påverkan 

Längs ca 13 km av Lomma kommuns kuststräcka har erosionsskydd anlagts på 3,3 km 

och ytterligare 1,8 km kommer att behöva skyddas inom 10 år (Lomma kommun, 

2010b). De mest utsatta områdena med behov av erosionsskydd framgår av Figur 5-2. 

Det finns flera möjliga erosionsskydd som kan användas och dessa har beskrivits i olika 

handlingar (Lomma kommun 2010b, 2010c och Landskapsgruppen, 2001).  

Problem kan uppstå då enskilda skyddsåtgärder utförs på privat mark, bland annat att 

tillgängligheten till stranden begränsas men också att erosionsskador kan uppkomma på 

andra områden. För att undvika detta har diskuterats att kommunen ansvarar för ett 

kombinerat promenadstråk och erosionsskydd. Åtgärden förutsätter dock en samsyn 

från berörda markägare. Påverkas naturmark kan kompensationsåtgärder utföras, men 

för de zonerade områdena i Lommabukten ska naturvärdena prioriteras vid konflikt med 

andra intressen. I dessa områden gäller speciella aktsamhetsregler, t.ex. ska inte hårda 

erosionsskydd finnas (Lomma kommun, 2010c). 
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Figur 5-2. Områden med behov av förbättrade eller nya erosionsskydd i Lomma kommun. 

Bakgrundsbild är höjddata från översiktsplan (Lomma kommun, 2010c).  

 

Några kommunala planer och program i Lomma kommun  

Översiktsplan Lomma kommun 

Den långsiktiga mark- och vattenanvändningen redovisas i översiktsplan 2010 för 

Lomma kommun (Lomma kommun, 2010c). Befolkningstillväxten i Lomma är 3 % (år 

2011) och man planerar för att minska tillväxten till 1 %. Konkurrensen om obebyggd 

mark är således stor, samtidigt som miljön förändras runt omkring Lomma.  

För att klara klimatförändringen och befolkningstillväxten behöver anpassningsåtgärder 

utföras. Fler grönområden kan anläggas, vilket ger rekreationsmöjligheter och ökar den 

biologiska mångfalden. Dock måste berörda markägare dela kommunens intresse kring 

detta. Det finns även planer på en skyddsvall vid den södra delen av Lomma tätort. 

Naturen är även viktig för att fortsättningsvis ha en stor attraktionskraft som kommun. 

Därför ingår utökade områden för rekreation och naturupplevelser i planeringen och 

arbetet med strandstråksvisionen ska fortsätta. Kommunen ska också fortsättningsvis 

arbeta aktivt för att vattenkvaliteten ska få en god ekologisk och kemisk status och 

stränderna ha en hög standard. 

Översiktplanen återfinns i sin helhet på: www.lomma.se/oversiktsplan   

../../../../home/benryd/benryd-14325-NV%20ICZM/Rapport/www.lomma.se/oversiktsplan
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Marint naturmiljöprogram 

Kommunen tog inför arbetet med en ny översiktsplan fram en sektorsplan för kustmil-

jön i Lommabukten. Detta program har sedan legat till grund för de avvägningar som 

gjorts i den kustvattenplanering som ingått som en del av översiktplanen.  Programmet 

innehåller flera stategier för kusten följt av ett mål- och åtgärdsprogram knutet till de 

lokala miljömålen. Under framtagandet av programmet har kustens intressenter med-

verkat i ett så kallat kustvattenråd och i tidigt skede bidragit med synpunkter och värde-

full information.   

Det Marina naturmiljöprogrammet återfinns i sin helhet på: 

www.lomma.se/lommabukten 

5.2 Gemensamt för befintlig bebyggd miljö och nya områden 

5.2.1 Problem  

Enskilda eller gemensamma skydd mot naturolyckor 

Människor som bor nära vatten med risk för erosion och översvämning utgår från ett 

relativt kortsiktigt synsätt (normalt sin egna livstid). Därmed är behovet att njuta av vad 

det goda livet bjuder större än att lägga tid och pengar på något som andra personer 

kommer åtnjuta senare. Med samma filosofi är det många fastighetsägare som inte tillå-

ter kommunen att få tillgång till en strandremsa mellan deras fastighet och havet för att 

bygga ett strandstråk inklusive skydd mot naturolyckor. Fastighetsägaren vinner inget 

annat på detta än att strandstråket blir en skyddsvall för deras tomt. Men det kan inne-

bära insyn från allmänheten och en barriär mellan deras fastighet och havet. Nyttan av 

skyddet som är långsiktigt och förhindrar successiv nedbrytning kan vara svår att se och 

tycks därför inte väga upp för förlusten av enskildhet.   

Kommuner får inte gynna någon, det måste vara ett allmänt intresse för att motivera en 

kommunal investering enligt gällande lagstiftning. En enskild fastighetsägare kan inte 

heller stoppa utvecklingen av en större, allmänviktig funktion. 

Ansvar 

Exempel från Lomma visar att om åtgärder inte utförs kan kommunen bli tvungen att ta 

ansvar för konsekvenserna av en naturolycka. Vid ett översvämningstillfälle fick exem-

pelvis kommunen regresskrav från försäkringsbolag på 20 MSEK.  

Översvämning kan bland annat orsakas av vatten som rinner in från grannkommuner. 

Med allt mer hårdgjorda ytor transporteras vattnet över mark till lägre liggande områ-

den, i detta fall mot Lomma kommun och till havet. Kommunen har vidtagit åtgärder för 

att förhindra sådana skador.  Grannkommunerna har emellertid inte varit beredda att 

medverka vid finansieringen, men kommunen har fått bidrag från staten för åtgärden.  

Åtgärder 

Åtgärder för att skydda mot naturolyckor kan påverka näringslivet och rekreations- och 

friluftsintressen. De problem som nämnts är att vissa åtgärder kan hindra kitesurfare. 

Friluftsfrämjandet anser att de skydd som finns mot erosion och översvämning generellt 

inte är ett problem och att skydden kan accepteras. Ett problem som inte har med åtgär-

derna att göra, men är ett mänskligt orsakat problem, är den ökade hastigheten på de 

fartyg som trafikerar Öresund. Det skapar mer vågor och ökar erosionen. Ström- och 

temperaturförhållandena i vattnet har även förändrats vilket har gjort att fisket på vissa 

platser har minskat. Orsaken till de ändrade förhållandena nämns dock inte. Båtplatser 

och bryggor påverkas negativt av den rådande klimatförändringen med stigande havsni-

våer, men båtföreningar anser det vara negativt med för mycket hårda skyddsåtgärder. 

http://www.lomma.se/lommabukten
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Bygga ut eller bevara naturområden 

För turism och rekreation är det viktigt att bebyggelse inte begränsar tillgången till kus-

ten. Besökare från inlandet måste ha rätt att komma till kusten och se havet. Men de 

påpekar att det finns en gräns för hur mycket turism man kan tillåtas utan att det medför 

störande moment för samhället. 

5.2.2 Intressenternas reflektioner om problem 

Osäkerhet och kunskap  

Kommuner önskar ett tydligare budskap när det gäller klimatförändringar, bland annat. 

tidsperspektivet är viktigt för att veta hur man bör hantera olika typer av bebyggelse. 

Man kan exempelvis ha olika strategier för olika typer av byggnader och områden. För 

nybebyggelse kan man planera utifrån ett värsta scenario, medan man för befintlig be-

byggelse kanske kan lägga sig på en mer rimlig säkerhetsnivå. Men scenarier för klimat-

förändringar är osäkra och revideras efterhand. Vissa kommuner väljer att vänta med att 

utföra åtgärder på grund av att man inte vet säkert om åtgärden kommer behövas eller  

hur snart den kommer behövas.  

En viktig del i planeringen avseende osäkerhet är att dokumentera de beslut man fattar. 

Om syftet med besluten hamnar i glömska kan den utveckling man planerade för ta en 

annan riktning och tidigare åtgärder blir dysfunktionella. Ett exempel är att man tillät 

vattennära bebyggelse, men även planerade in att fastigheternas källare skulle tillåtas 

svämma över. Med tiden föll detta i glömska och fler hus byggdes i området utan käl-

lare som tilläts översvämmas, vilket sedermera resulterade i skador och kostnader för 

bebyggelsen. 

Det är viktigt att både boende och exploatörer har kunskap om klimatförändringen så att 

beslut om åtgärder kan fattas på goda grunder. Mäklare uppger att det är en fördel att 

sälja fastigheter nära vattnet. Frågan om översvämning och erosion kommer oftast inte 

upp vid försäljning av fastigheter, antingen på grund av kunskapsbrist eller för att man 

prioriterar vattennära boende högre. För att få kunskap om vilka risker som finns i 

kommunen och var de finns kan en riskanalys utföras, men detta kan samtidigt påverka 

värdet för fastigheterna.   

Åtgärder 

Det finns en oro att vissa åtgärder kan förhindra turism, sportaktiviteter och rörelsefri-

het, exempelvis stora våtmarker och vågbrytare. Åtgärder kan även störa naturlivet och 

förfula en stad om de inte är gjorda på rätt sätt. En skyddsvall mot översvämning 

stänger även inne vatten på insidan vid stor nederbörd. Det är viktigt att beakta följdef-

fekterna av åtgärder, både åtgärderna för enstaka tomter och de större gemensamma 

skydden.  

Ansvar och försäkring 

Idag är inte försäkring för naturolyckor en stor fråga för försäkringsbolagen i förhål-

lande till andra skador. Ökar sannolikheten för olycka framöver kan försäkringsbolagen 

komma att ställa andra krav än höjd premie, t.ex. att man måste vidta åtgärder eller att 

man helt enkelt inte är beredd att försäkra fastigheten. Med stigande havsnivåer gäller 

problemet för stora delar av den svenska kusten och allmänt kan det på sikt medföra 

högre försäkringspremier. Det kan då också blir en skillnad i hantering mellan enskild 

fastighet och en större grupp av fastigheter. 

Övrigt 

I de intervjuer som utförts har nämnts att olika generationer har olika perspektiv på pro-

blem med naturolyckor. De äldre har en högre acceptans och säger att ”det har hänt förr 
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så det är inga konstigheter”. De yngre ser det mer som någon annans fel och ansvar att 

ta hand om skador. Det kan alltså behövas olika angreppssätt i kommunikationen med 

olika generationer och det kan även var ett tecken på att man kan behöva kommunicera 

på olika sätt med olika grupper i samhället. 

Erfarnheten visar att det är först när en olycka har skett som man är beredd att vidta 

åtgärder. Om det har gått lång tid sedan en olycka inträffade prioriterar man andra saker, 

exempelvis en vacker utsikt hellre än en skyddsvall.  

 

Figur 5-3. Promenadstig längs vattnet i Lomma kommun. Foto: Ramona Bergman, SGI 

 

5.2.3 Intressenternas reflektioner om handlingsvägar 

Diskussionen om olika angreppssätt för att komma vidare med lösningar på problemen, 

har lett till följande reflektioner. 

 Skyddsvall. För en strandnära fastighet i Lomma byggdes en skyddsvall mot 

översvämning och erosion, där vallen kombinerades med ett promenadstråk. 

Fastighetsägaren konstruerade vallen så att den inte skymde dennes utsikt och 

utformade promenadstråket så att den som promenerar inte ser över vallen och in 

på tomten. Det är en lösning som kan tillämpas på fler platser.  

 Kompromiss. Med många intressenter finns det många problem och även lös-

ningar på problemen. Ingen kommer att bli helt nöjd och man måste vara beredd 

att kompromissa.  

 Tvångsmedel. Fastighetsägare som behöver skydda sin mark mot erosion och 

översvämning kan ansöka om att få sätta upp skydd. Åtgärden på en fastighet 

kan då orsaka skada på en annan tomt och även djur- och växtlivet. Det behövs 

ett nytt instrument för att hantera helheten, t.ex. ett nytt institut, ”Kustsamfällig-

het”. Utan denna helhetssyn blir kusten uppdelad efter personliga intressen och 

förutsättningar. Med en sådan kustsamfällighet  finns ett ansvar för samtliga att 

utföra skyddsåtgärder så att omgivningen inte drabbas av problem från åtgärden 
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eller av en naturhändelse. Det blir ett skydd för boende samtidigt som omgiv-

ning och natur måste beaktas. Det underlättar dock inte för allmänheten att få 

tillgång till kusten och förbättrar inte förutsättningarna för det rörliga friluftsli-

vet.  

 Information. Det är svårt för privatpersoner att ha tillräcklig kunskap för att 

kunna fatta rätt beslut om hur hänsyn ska tas till naturolyckor. Ett förslag kan 

vara att presentera information på Internet för att öka medvetenheten och förstå-

elsen. Kan den öka så pass mycket att ”säker tomt” blir ett försäljningsargument, 

liknande klimatsäkra hus? God kunskap hos alla intressenter om att man lever i 

osäkerhet om framtiden och att man lever i en riskzon för naturhändelser kan 

underlätta beslut för både kommunen och privata fastighetsägare samt kommu-

nikation mellan dem. Det borde vara obligatoriskt för mäklare att informera om 

nuvarande och framtida risker för naturolyckor, även om det på kort sikt kan in-

nebära lägre försäljningspriser.  

 Tydligt syfte. Vid planering bör man utgå från den funktion man vill ska gälla i 

kommunen, exempelvis boende, rekreation, transport m.m. och se strategiskt på 

helheten. Är det attraktivt boende man vill ha kan man ställa sig frågan om det 

går att uppnå på annan plats eller på ett annat sätt.  

 Kompensationsåtgärder kan vara bra då man måste göra åtgärder i värdefulla 

naturområden. Möjligheter till att kompensera dessa värden på annat sätt bör 

klargöras.  

 Styrmedel. Försäkringsbolag kan komma att förändra möjligheterna till försäk-

ring för områden utsatta för uppenbar risk. Det kan även bli höjd premie om 

stora områden är utsatta. Det kan då bli ett styrmedel för att folk ska välja att bo 

på annan plats. 

5.3 Befintlig bebyggd miljö 

En utmaning i kustområden är hantering av befintlig bebyggelse och miljö, dvs. områ-

den som planerats för andra förhållanden än de som gäller idag och i framtiden. Områ-

dena nära vattnet är ofta i utsatta lägen, men närheten till vattnet gör samtidigt områ-

dena mycket attraktiva och lockar till sig nya köpare av bostäder och nyttjare av områ-

dena. Både bebyggelse och naturområden nära vattnet behöver därför skyddas, vilket 

ibland kan utgöra ett problem och leda till konflikt mellan olika intressen.  
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Figur 5-4. Befintlig bebyggelse längs vattnet i Lomma kommun.  

Foto: Ramona Bergman, SGI 

 

5.3.1 Problem 

Enskilda eller gemensamma skydd mot naturolyckor 

Kommunens önskan i Lomma är att bekosta en enhetlig skyddsåtgärd längs befintlig 

bebyggelse och kombinera den med ett promenadstråk för allmänheten. Kommunen 

själv har dock inte laga stöd att göra någon enhetlig åtgärd längs kusten mot fastighetsä-

garnas vilja. Det är främst detta promenadstråk som fastighetsägarna inte vill ha och 

väljer att istället bygga sitt eget skydd, med eller utan tillstånd. Avskildheten är viktig 

att bevara och hemfriden värderas högt. Det är fastighetsägarens ansvar att förebygga 

skador på sin tomt. Men lagstiftningen är mer anpassad för ny bebyggelse där ansvars-

frågan är mer tydlig och där kommunen kan agera. För befintlig bebyggelse är ansvars-

frågan inte lika tydlig. Privata erosionsskydd som inte är rätt utformade kan flytta ett 

problem till ett annat område och det vore önskvärt att komma överens om ett gemen-

samt skydd med promenadstråk som även ger nytta för allmänheten. 

5.3.2 Intressenternas reflektioner om problem 

Befintlig bebyggelse och ny bebyggelse nära kusten kan förhindra allmänhetens tillgång 

till kusten. Promenadstråk längs kusten skulle öka tillgängligheten för allmänheten, men 

för enskilda fastigheter kan det bli negativt genom ökad insyn på tomten. De flesta anser 

att fastighetsägarens rätt till sin mark bör gå före allmänhetens intressen och alltså und-

vika ett kombinerat promenadstråk med skydd för fastigheterna. Det är heller inget al-

ternativ att flytta äldre bebyggelse ifrån riskzonerna till säkra platser inåt land, det upp-

levs av de flesta som en orimlig åtgärd för bebyggelsen.  

Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet även om kommunen tidigare gett 

tillstånd till bebyggelse. I de flesta fall fanns då inte kännedom om risker för naturo-

lyckor i dessa områden.  Trots att kunskap i dag finns tillgänglig om dagens och fram-

tida risker väljer ändå människor att bo i sådana områden.  
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Det är av intresse för kommunen att bebyggelsen är säker och att olyckor inte drabbar 

medborgarna. I områden med stor risk för befintlig bebyggelse kan kommunen söka 

statliga bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor, dock högst 60 % av kostna-

derna.  

5.3.3 Intressenternas reflektioner om handlingsvägar 

Diskussionen om olika angreppssätt för att komma vidare med lösningar på problemen, 

har lett till följande reflektioner. 

 De osäkerheter som finns kring ansvaret för klimatanpassning av befintlig be-

byggelse behöver klargöras, förslagsvis genom en särskild utredning.  

 

 Att minska befintlig bebyggelse i omedelbar närhet till vatten och med risk för 

skador kan vara en långsiktig och säker åtgärd. Det öppnar även upp för allmän-

heten att vistas i området. Kommunens förköpsrätt är dock nyligen borttagen 

vilket försvårar en sådan åtgärd.  

 

5.4 Ny bebyggelse  

5.4.1 Problem  

Osäkerhet och kunskap 

Det finns en osäkerhet bland tjänstemännen i hur Lommabukten kommer utvecklas. 

Bukten är relativt grund redan idag och risk finns att bukten i framtiden får en allt sämre 

vattenkvalitet, vilket i sin tur gör att Lomma kommun inte blir en lika attraktiv plats för 

boende. Men eftersom den framtida utvecklingen är osäker utgår planerna från dagens 

situation med en befolkningstillväxt på ca 1 % och utbyggnad sker därefter. I denna 

utveckling ingår inte att flytta befintlig byggd miljö bort från vattnet. Uppfattningen är 

att utvecklingen är den motsatta, dvs. att folk bygger så nära vattnet som möjligt och 

väljer att bo nära vattnet. Kustområdet är fortfarande ett attraktivt område att bo i och 

utveckling av nybyggnation följer den efterfrågan som finns idag. Osäkerheterna om 

framtiden gör alltså att planerna baseras på dagens förutsättningar.  

5.4.2 Intressenternas reflektioner om problem 

Tillgång och efterfrågan 

För befintliga tomter i detaljplanerade områden, där det finns tillåtelse och möjlighet att 

bygga nya bostäder, kan man ställa sig frågan om man ska bygga där bara för att det är 

attraktivt. Bör man inte tänka på säkerheten och långsiktigt hållbart? Idag utgår man 

från efterfrågan och det som gör orten attraktiv, dvs. vattennära boende. Men kan inte 

innebörden av attraktivt boende komma att ändras eller bör den inte ändras? Ett attrak-

tivt boende kan vara en byggnad som är säkrad mot naturolyckor och som är hållbar 

under lång tid. Men idag är det inte så och generellt sett prioriteras att bygga nytt så 

strandnära som möjligt, ofta utan hänsyn till klimatförändringarna.   
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Figur 5-5. Byggnation längs vattnet i Lomma. Foto: Bengt Rydell, SGI 

 

Bygga ut eller bevara naturområden 

Vid nybyggnation tas ibland mark i anspråk som utgörs av grönområden eller tidigare 

öppna ytor. Både naturområden och rekreationsområden har ett stort värde i sig, men 

kan behöva användas för att möta en befolkningstillväxt.  Det är då viktigt att göra en 

avvägning mellan naturvärden och bebyggelse och beakta att om man i för stor ut-

sträckning exploaterar rekreationsområden försvinner även områdets attraktionskraft. 

Naturområden nära kusten, tillgängliga för allmänheten, innebär stora värden för kom-

munen. Flera av intressenterna anser att naturområdena är mycket viktiga, men de kan 

ändå inte stå i vägen om exploatering behövs och de kan inte stå i vägen för om skydds-

åtgärder behövs för befintlig bebyggelse. Men kan kommunen bevara sin attraktion om 

nybebyggelse istället göras inåt land och naturområden längs kusten bevaras? Eventuellt 

ja, om man generellt anser att säkert byggande är attraktivt eller att naturområden har ett 

högre värde. Men så är oftast inte situationen idag och många prioriterar byggande nära 

vattnet så långt det är möjligt inom lagens gränser, på grund av att efterfrågan och at-

traktionen ligger på kustnära exploatering. 

Åtgärder för att skydda ny bebyggelse 

För ny bebyggelse nära vattnet planeras ofta åtgärder för skydd mot översvämning och 

erosion, men det är inte alltid ur ett långsiktigt perspektiv. Åtgärderna kan ofta fungera 

för dagens klimat. Flexibilitet i åtgärderna (dvs. möjlighet för anpassning till nya förhål-

landen) planeras inte alltid, men det är nödvändigt att hänsyn till framtida risker. Med 

risk menas här en kombination av sannolikheten för och konsekvensen av en olycka.  

Det kan också innebära problem med klimatanpassning när ny bebyggelse ska lokali-

seras i anslutning till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen kan placeras på sådan 

nivå att den inom lång tid inte kommer att drabbas av översvämning. Men det kan då 

uppkomma orimliga skillnader i höjd mellan ny och befintlig bebyggelse. Det finns 

flera andra frågeställningar som vilken nivå är långsiktigt säker, hur mycket intrång i 

utsikt är acceptabel eller hur ofta kan man acceptera en översvämning? En bra utgångs-
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punkt är att försöka kombinera en skyddsåtgärd med en förändring av marknivåer så att 

de upplevs som en förbättring av stadsmiljön eller att man kan erhålla nya funktioner, 

t.ex. en strandpromenad. 

5.4.3 Intressenters reflektioner om handlingsvägar 

Diskussionen om olika angreppssätt för att komma vidare med lösningar på problemen, 

har lett till följande reflektioner. 

 Ett arbetsdokument för ett långsiktigt perspektiv för att lättare ta tag i frågan 

med osäkerhet i planeringen efterfrågas. I frågan om osäkerhet vill man även att 

fler mätningar utförs så att information och prognoser blir mer säkra.  

 När man bygger nytt bör kraven på byggnaderna vara högre så att exempelvis 

vattentåligt material används eller källare tillåts översvämmas och att det finns 

en viss flexibilitet i hela fastigheten. Det bör inte bara vara höjdnivån som be-

byggelsen ska anpassas efter.  
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6 HANDLINGSVÄGAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AV 
KUSTOMRÅDEN 

Det har i diskussioner under projektets gång framkommit många olika aspekter och er-

farenheter från planering och byggande i strandnära områden. Eftersom det är ett stort 

antal intressen och förhållanden som måste beaktas uppkommer i vissa fall oförenliga 

uppfattningar eller konflikter. I denna utredning har diskuterats begreppen äkta och 

oäkta konflikter, där äkta konflikter uppkommer där endast ett alternativ är möjligt, 

t.ex. att exploatera ett område för bebyggelse eller inte exploatera eller att skydda ett 

naturområde eller att acceptera ett intrång. I sådana fall innebär ett beslut att någon eller 

några intressenter måste acceptera beslutet. En oäkta konflikt kan uppkomma när olika 

parter inte har förståelse för varandras uppfattningar eller inte har kunskap för att kunna 

värdera ett förslag. Genom samråd där parterna kan lägga fram sina synpunkter eller 

genom att fakta och kunskap redovisas kan i sådana fall ett förslag komma till utfö-

rande, kanske efter en kompromiss mellan olika intressenter. 

I detta kapitel redovisas de möjliga handlingsvägar som framkommit i projektet för att 

åstadkomma en hållbar utveckling av kustområden. Eftersom projektets syfte har varit 

att inititera en dialog och att stödja fortsatt dialog anges inte vem som bör ta ansvar för 

lösningar och att föra idéer vidare. I stället är tanken att berörda aktörer tar vid och vida-

reutvecklar de förslag som lämnas i denna utredning.  

 

6.1 Ansvar och regler – kompletteringar och förändringar 

6.1.1 Kompletterande specialregler för naturolyckor 

Preciserande kvalitetskriterier för oacceptabel risknivå respektive god säkerhet i förhål-

lande till naturolyckor finns inte i nuvarande regler eller förarbeten till dessa. Utan pre-

ciseringar av oacceptabla kvaliteter blir verktygen svåra att nyttja. De generella reglerna 

känns otympliga att använda, mera motverkande än hjälpande. Mycket pekar på att spe-

cialregler kan behöva komplettera de generella reglerna. 

Lagstiftarens förväntan är att kommunernas fysiska planering ska konkretisera risksitu-

ationen då denna bedöms prioriterad, dvs. ange var det är oacceptabel kvalitet för detta 

samhällsintresse att motverka naturolyckor. Det finns således inget obligatoriskt redo-

visningskrav, utan det är kommunen som bedömer när detta intresse behöver behandlas 

närmare i planeringen och vilka avvägningar som då ska göras. Staten ska genom läns-

styrelsen ingripa mot planering som kan leda till oacceptabla risker
13

 men som sagt utan 

stödjande mål eller kriterier.  

Den statliga planeringen mot översvämningsrisker bygger på en bedömning av riskom-

råden. Inte heller de reglerna ger emellertid närmare kriterier för olika kvalitetsnivåer 

eller prioritering av olika områden
14

 utan det är expertbedömningar hos myndigheterna. 

För erosion finns inte motsvarande formaliserade kunskapsutveckling. 

Aktörerna får alltså själva ta ansvar i ovanligt hög grad i denna fråga, dvs. argumentera 

för vad som är godtagbar nivå, vad intresseavvägningar kan leda till och på frivillig väg 

stärka förhållandena. Myndigheters stöd, med kriterier för oacceptabel och god situation 

och fysiska planer som kan ge en samlad bild, behövs för att bruka de generella verkty-

                                                 
13 Granskningsyttrande översiktsplan, PBL 3 kap 16 § 5 p, prövning av detaljplan eller 

lov utom plan, PBL 11 kap 10 § 2 st 5 p. 
14 Förordning (2009:956) om översvämningsrisker 
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gen. Aktörerna kan då lägga sin kraft på konkreta förändringar istället för på hantering 

av beslutssystemet.  

6.1.2 Miljöbedöm insatser som stöd för prioritering 

För översvämningskarteringen kan noteras att den inte tycks iaktta kraven på miljöbe-

dömning. Det torde dock vara fråga inte bara om kunskapsinsamlande utan det finns 

även tankar om åtgärder och insatser. Det gör att karteringen får betraktas som sådan 

plan eller program som normalt ska behovsbedömas och då det kan finnas väsentliga 

miljökonflikter där åtgärdernas konsekvenser måste övervägas. I detta sammanhang kan 

noteras att miljöbalkens planering, som vattenplaneringen och planeringen för åtgärder 

som behövs för att klara miljökvalitetsnormer i luft, har fått kritik just för samma sak. 

Miljöbedömning görs inte alls eller endast rudimentärt.  

Det är dock viktigt att alla beslutsunderlag behandlas lika för att behålla trovärdigheten i 

kraven såväl som att få fullgott underlag inför beslut. Konflikter är inte enbart mellan 

miljö och exploatering utan finns även mellan olika miljöintressen. Slutsatsen av detta 

är att utvecklingen av underlag och intressebeskrivningar för naturolyckor inte bör för-

summa att ta stöd av miljöbedömningen, som ger både struktur och stadga och tydlighet 

samt bra former för samråd. 

6.1.3 Politiska mål om ambitioner 

Utveckling av kunskap om egenskaper och kriterier behöver förmodligen stöd av poli-

tiska mål för att klargöra vilken ambition och takt i arbetet som ska eftersträvas.  

Erfarenheterna av miljökvalitetsmål och mål för trafikbuller bör ge goda utgångspunkter 

för att utveckla mål om rimlig klimatsäkerhet och prioriterade insatser för att motverka 

klimatrisker.  

6.1.4 Riksintresse för klimatanpassning 

Områden lämpliga för anordningar som minskar risken för naturolyckor omfattas inte 

av riksintresseskydd, dvs. det finns inte laga stöd för att utpeka anspråk på riksintresse 

för sådana områden. Skulle åtgärder för att minska risker behöva uppföras i t.ex. riksin-

tressant natur eller hindra en riksintressant väg, måste klimatskydden anpassas så att 

påtaglig skada inte uppstår på natur eller kommunikationsintresset. Det finns således 

inte någon ”ventil” eller laglig möjlighet att medge påtaglig skada till följd av enskilda 

eller kommunala åtgärder, även om de har ett synnerligen viktigt samhällssyfte.  

Detta kan tyckas orimligt. Åtgärder för att förebygga olyckor till följd av klimatföränd-

ringar kan vara lika samhällsviktiga funktioner som avfallshantering, vattenförsörjning 

och kommunikationer. Det kan vara dags att utöka intresseområdena för att möjliggöra 

att skyddsåtgärder mot naturolyckor får lov att avvägas mot transportinfrastruktur, na-

turskydd m.m. Områden lämpliga för riskreducerande åtgärder kan behöva utpekas som 

riksintressanta för att undvika att de bebyggs eller att de skyddas för andra ändamål, 

t.ex. att nya naturreservat skapas utmed kusterna. 

Reglerna behöver i så fall ändras i miljöbalkens 3 kap., så att intresset av områden för 

anläggningar till skydd mot översvämning och erosion syns i t.ex. 8 §, och i 2 § hus-

hållningsförordningen.   
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6.2 Stöd för kunskapsutveckling 

6.2.1 Stöd för kvalitetsbedömning  

Egenskaper av betydelse för kvalitet, med avseende på naturolyckor av erosion och 

översvämning, behöver tydliggöras. För att skilja mellan det goda, det acceptabla och 

det oacceptabla behövs stöd även av kriterier. Kriterier läggs ibland fast genom regler, 

se t.ex. förordningar om miljökvalitetsnormer.  

Det är förmodligen inte lämpligt att de här aktuella kriterierna läggs fast av regler, ef-

tersom det är en statisk form som förutsätter mycket kunskap. Det kommer därmed att 

ta lång tid innan reglerna kan finnas framme och då kriterierna blir inaktuella eller 

olämpliga är de svåra att ändra.  

6.2.2 Form för kunskapsutveckling 

Modeller för översiktliga karteringar av erosion, översvämningar och ras/skred samt 

planeringsunderlag för regler om hushållning med mark- och vatten illustrerar olika 

former för kunskapsutveckling som kan passa för naturolyckor. I båda fallen är det stat-

liga myndigheter som utvecklar kunskap stegvis, med stöd av olika samråd, kunskap om 

de behov av planeringsunderlag, som efterfrågas av olika intressen. Det är dock skillnad 

när det gäller integrering av kunskap i beslutandet. 

6.2.3 Få in kunskapen in i beslutssystemet 

Genom att föra in prioriterade egenskaper och kriterier för potentiella riskområden i 

översiktsplanen kommer en stor del av beslutsfattandet att fångas upp och stödjas (tabell 

B2-1, se bilaga 23). Detta är en väsentlig skillnad mellan de två nämnda systemen för 

kunskapsutveckling ovan. Kunskap om hushållningsfrågor hamnar direkt i översiktspla-

nen medan översvämningskarteringen ska koordineras med vattenplaneringen enligt 

miljöbalken. Miljöbalkens vattenplanering är en sektorsplanering som visat sig ha svårt  

att göras planeringsrelevant och därmed kunna integreras i fysisk planering. Det vore 

olyckligt om även kartering för erosion, översvämningar och ras/skred skulle hamna 

utanför den fysiska planeringen, eftersom planeringen ger stora fördelar när det gäller 

kopplingar till beslutandet. 

 

6.3 Användbara verktyg 

6.3.1 Hinder till främjande av klimatanpassning 

Det finns inga hindersregler som syftar till att tillgodose klimatanpassning framför an-

nat. Genom detaljplan kan dock skapas visst hinder, genom att olämplig ändring av 

markanvändningen görs planstridig.  

En tanke att fundera på är ett skyddsinstitut som lägger en ”död hand” över områden 

som behövs för att endera säkra det samhälle som redan är byggt eller för att säkra ut-

byggnad av samhället. Andra intressen skulle i dessa områden få vika, för att möjliggöra 

skyddszoner, vallar eller andra anordningar. 

6.3.2 Uppluckra hinder för att möjliggöra klimatanpassning 

Det finns inte ”ventiler” eller andra verktyg som kan underlätta för åtgärder till skydd 

mot naturolyckor. Andra intressen kan behöva träda tillbaka, för att säkra det redan 

byggda samhället. Exempelvis kan fler omständigheter behöva godtas som särskilda 

skäl för undantag från strandskydd. En variant är att ge klimatanpassningen särskild 
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tyngd vid avvägningen mot friluftsliv och livsvillkor, inom ramen för de omständigheter 

som redan finns i lagen. 

6.3.3 Synliggöra intresset inför avvägningar 

I plan- och bygglagen är klimataspekterna synliga som intresse och de blir därmed inte 

bortglömda om någon aktör uppmärksammar att de är viktiga. I miljöbalken syns kli-

matfrågorna däremot  inte alls och det försvårar hänsynstagande till detta intresse. Ris-

ken för naturolyckor kan få ökad tydlighet i miljöbalken och länsstyrelsens ansvar att 

bevaka frågan kan lyftas fram i t.ex. regleringsbrev eller länsstyrelseinstruktion. 

6.3.4 Särskild tyngd för klimatanpassning vid avvägningar 

I situationer där klimatrelaterade risker är särskilt framträdande kan det vara motiverat 

att ge riskhanteringen tyngd framför andra intressen. Det kan jämföras med dagens reg-

ler i miljöbalken som inte medger avvägning så att miljökvalitetsnorm överträds.  

Detta kan förutsätta mer kunskap än vad som finns idag. Länsstyrelsen är emellertid 

skyldiga att ingripa vid olämplig bebyggelse med avseende på klimatolyckor, vilket är 

motsvarande funktion men utan tydliga kriterier.  

6.3.5 Stärkande kompensation för att minska risk för naturolyckor 

Den generella möjligheten till kompensation för allmänna intressen enligt miljöbalken
15

 

kan teoretiskt användas för riskreducerande åtgärder. Exempelvis kan tillstånd till an-

läggning förenas med villkor om att genomföra allmänna säkerhetshöjande åtgärder, i 

närheten eller på annan plats. Så har ännu inte skett, men det är en möjlighet som vore 

intressant att få testad.  

Det finns inga regler om kompensation i plan- och bygglagen. Lomma kommun har 

tillämpat principer om kompensation som stöd sin fysiska planering. Kompensation 

med tanke på åtgärder för skydd mot naturolyckor är en intressant fortsättning på det 

arbetet.  

6.4 Kustsamfällighet och tvångsrätt 

Dagens regler om bevattningssamfällighet m.fl. kan inspirera till utveckling av en sam-

fällighetsform för att anordna och förvalta skydd mot översvämning och erosion. Det är 

liknande motiv som ligger bakom, dvs. behov av gemensamma investeringar för en ef-

fektiv hantering och vikten av att samordna för att konkurrens (först till kvarn) inte ska 

leda till felaktiga beslut. Mycket av befintliga regler för samfälligheter kan förmodligen 

användas även för naturolyckor. 

Det finns emellertid en viktig skillnad. Medan det finns tydligt egenintresse att få till-

stånd för bevattning m.m. kan här saknas drivkraft hos alla enskilda att delta i skyddsåt-

gärderna. Åtgärderna är alltför långsiktiga och dyra och ger inga intäkter på kort sikt. 

Ett större mått av tvång skulle därför behövas jämfört med övriga samfällighetsformer. 

Detta innebär komplexa frågeställningar, exempelvis kan regeringsformens äganderätts-

skydd aktualiseras och dessutom är politiska grundläggande principer högst relevanta. 

Frågan är dock hur samhället ska komma vidare i arbetet med klimatskydd, då de ytterst 

ansvariga, dvs. de enskilda aktörerna, förmodligen inte kommer att agera förrän det är 

för sent. Behovet av tvångsredskap behöver därför tas upp till diskussion. 

                                                 
15 MB 16 kap 9 § 3 p. Regler om kompensation specifikt för naturvårdsintresse 

respektive kulturmiljöintresse finns i bestämmelserna om reservat (MB 7 kap 7 § 4 st 
samt 9 § 2 st), naturminne (MB 7 kap 10 § 2 st) och Natura 2000 (MB 7 kap 29 §).  
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Möjligen kan anläggningslagens perspektiv kombineras med bevattningssamfällighet-

ens. Anläggningslagen öppnar för tvång då fastighetsägare eller andra berörda i och för 

sig motsätter sig anläggningen men inte anses ha beaktansvärda skäl för sitt nekande. 

Måhända kan samhällets behov av skydd mot naturolyckor, i vart fall i akuta områden, 

väga tyngre än övriga beaktansvärda skäl.  

6.5 Bygdepeng 

En ”morot” eller drivkraft för att få fram samhällsintressanta insatser ligger bakom be-

greppet bygdepeng. Vid utvecklingen av vattenkraften i de stora älvarna illustrerade 

begreppet den andel av vinsten som kraftbolagen skulle ge tillbaka till bygden, för insat-

ser som kan komma till lokal nytta.  

Vid den pågående utbyggnaden av vindkraft diskuteras i många kommuner ett motsva-

rande institut, för att balansera upplevda orättvisor då enskilda får ersättning av kraftbo-

lagen medan grannar får störningar men ingen ersättning. En bygdepeng kunde i någon 

mån utjämna förhållandena.  

På liknande sätt kunde alla åtgärder som får tillstånd i riskområden kombineras med en 

avgift som avsätts för klimatreducerande åtgärder i regionen. Givetvis förutsätter lokali-

sering till riskområden att byggandet där görs klimatsäkert. Bygdepengen skulle således 

gå till förbättringar i andra, befintliga områden, inte det egna området.  

 

6.6 Säkert boende – ett naturligt förhållningssätt?! 

Det är för många svårt att förstå och ha tillräckliga kunskaper för att värdera risker för 

naturolyckor. Att dessa dessutom kan komma att öka i ett framtida förändrat klimat är 

något som ligger långt fram i tiden och som sällan tas med i bedömningen när man står i 

begrepp att bygga nytt hus eller köpa ett befintligt hus.  

Ett sätt att få större medvetenhet och ökad förståelse för dessa frågor kan vara att 

marknadsföra det “säkra boendet”, dvs. att bo så att byggnaden inte hotas av 

naturolyckor varken i dagens eller framtida klimat. Miljöfrågorna har fått stort 

genomslag i motsvarande situationer och är idag ett försäljningsargument. Här har 

kommuner, fastighetsmäklare och byggherrar ett ansvar att medverka till att 

klimatanpassning får större framtoning i fysisk planering och byggproduktion. 

Ett sätt att öka intresse och kunskap hos privatpersoner så att man kan fatta rätt beslut 

kan vara att presentera information på Internet i populär form. Kan den öka så pass 

mycket att ”säkert boende” blir ett försäljningsargument, liknande klimatsäkra hus? God 

kunskap hos alla intressenter om att man lever i osäkerhet om framtiden och att man 

lever i en riskzon för naturhändelser kan underlätta beslut för både kommunen och 

privata fastighetsägare samt kommunikation mellan dem.
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BILAGA 1 

RAPPORTERING OM UTVECKLINGEN AV INTEGRERAD FÖRVALTNING 
AV KUSTOMRÅDEN (ICZM ) 

EU:s medlemsstater har till kommissionen rapporterat utvecklingen inom Integrerad 

förvaltning av kustområden (ICZM) under 2006-2010. I detta avsnitt redovisas exempel 

från några länder.  

 

B1-1  Sverige 

Sverige har vid två tillfällen redovisat hur ICZM har tillämpats.  

 

I en rapport från Boverket (2006) redovisas erfarenheter från kommunal och regional 

planering samt EU-projekt i Sveriges kustområden.  

 

Sammanfattningsvis anges följande slutsatser i rapporten: 

- Samhällsplaneringen behöver vidareutvecklas 

- Det behövs nationella initiativ för att stärka planering och samverkan 

- De geografiska hushållningsbestämmelserna behöver ses över 

- Det finns behov av tydligare koppling mellan planering och förvaltning 

- Regionala strategier för kustområden behövs 

- Dra nytta av erfarenheterna från EU-projekt  

 

I rapporten ”Planering och förvaltning av Sveriges kust och skärgårdar 2006-2010” 

(Miljödepartementet, 2011) redovisas Sveriges arbete med ICZM under åren 2006-

2010. Följande slutsatser anges: 

 

Översiktligt 

- Mer integrerad planering och förvaltning 

- Ökad samverkan mellan sektorer 

- Ökad medverkan av det civila samhället 

- Bättre kunskapsunderlag om framtida konsekvenser av klimatförändringen 

- Många projekt och aktiviteter har satts igång utifrån ICZM. Det finns dock ingen 

sammanställning av dessa.  

 

Konkret 

- Fler översiktsplaner omfattar både land och vatten. 21 kommuner har särskilda 

fördjupningar som behandlar kust och skärgård.   

- Effekter av klimatförändringen till följd av växthusgaser beaktas mer ofta. 

Kommunerna ska mer aktivt behandla effekterna av klimatförändring. 

- Vindkraftens utbyggnad är vanligare i planeringen. 

- Många webbplatser och portaler finns tillgängliga som underlag i planering, men 

det finns ingen nationell portal som gäller enbart kust- och skärgårdar.  
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Nationell nivå 

- Det finns ingen samlad nationell strategi för genomförandet av EU-

rekommendationens principer. Många genomförs dock ändå.  

- En ny lag om statlig planering av havet har föreslagits och det har beslutats om 

skapande av Havs- och vattenmyndigheten, med start 1 juli 2011. 

- Myndigheter har fått specifikt ansvar för olika områden (bland andra SGI, 

Lantmäterier, länsstyrelser). 

 

Regional nivå 

- För de regionala utvecklingsprogrammen är det bara Stockholmsregionen och 

till viss del Västra Götaland som behandlar kustzonen explicit. 

- Naturvårdsverket och fem länsstyrelser har tagit fram ”Samverkansplaner för 

värdefulla kust- och havsområden” och har resulterat i fem ej lagstadgade planer 

för samverkan. 

- Kalmarsundskommissionen är ett samarbetsprojekt mellan flera olika intressen-

ter där fokus ligger på lokala åtgärder för att kunna genomföra nationella och in-

ternationella åtaganden.   

 

Vad behöver göras mer 

- Fortsätta bygga upp kunskapsunderlaget 

- Bättre koordinering av resurser samt spridning av erfarenheter  

- Bättre samverkan och deltagande (även om utvecklingen varit positiv) 

- Kunskap om hur alla EU-direktiv kan samordnas 

- En vägledning för kommuner, länsstyrelser, regioner, myndigheter m.fl. aktörer 

där erfarenheter har samlats och analyserats 

 

B1-2  Italien  

Utveckling 2006-2010 (Italy, 2011) 

- En satsning har gjorts på kunskap, utbildning och att öka kompetensen inom 

miljösektorn. 

- Främjande av förnybar energi 

- Intresserade parter är mer involverade från olika sektorer 

- Arbete för att minska konflikter mellan sektorer (t.ex. fiske) 

- Stort fokus har varit på marin biodiversitet 

 

Italien har tillsammans med fyra andra länder medverkat i LifeWatch, som är ett forsk-

ningsprojekt för att skapa, analysera, integrera och tillhandahålla data om biodiversitet i 

Europa. Det finns ett italiensk nätverk med olika forskningsaktiviteter, följande är prio-

riterat: 

o Ekologisk status i marin och kustmiljö 

o Implementera direktivet 2008/56 för att få bra miljöstatus  

o Implementera Barcelona-konventionens ICZM-protokoll respektive Far-

ligt avfall-protokoll 

o Stödja utveckling och implementering av Nationell Integrerad Marine 

Policy (IMP) 

o Stärka det vetenskapliga nätverket 

o Gynna initiativ för att öka kunskap om arter 

o Integrera nationell plan för övervakning av marin- och kustmiljö. 
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o Bekräfta fler internationella konventioner inom IMO (International Mari-

time Organisation)  

o Fastställa ett system för att hantera införsel av nya skadliga organismer 

o Minska konsekvenser av bifångst vid fiske 

o Tillräckligt skydd för boplats för havssköldpadda och fåglar 

o Stärka MPA nätverk 

o Uppgradera fiskeregler samt fem andra punkter om förbättring för fisket 

o Utveckla riktlinjer för att utvärdera miljöpåverkan från aqua-kultur och 

fiskodling samt två ytterligare punkter om aqua-kultur 

 

Implementering av de åtta principerna för ICZM 

Erfarenheterna har värderats från 1 till 3, där 1 innebär att landet kommit längst. 

1. En bred helhetssyn (3) 

2. Ett långsiktigt tillvägagångssätt  (2) 

3. En flexibel förvaltning genom successiv förändring (3) 

4. Hänsyn till de lokala förhållandena (1)  

5. Arbete i samklang med de naturliga processerna  (3) 

6. Deltagande i planeringen  (2) 

7. Stöd och engagemang från alla berörda förvaltningsorgan  (2 ) 

8. Kombination av instrument  (3) 

 

 

De hinder som identifierats 

- De icke obligatoriska delarna av direktiven 

- Bristen på kommunikation mellan sektorer som tillverkning och miljöskydd 

- Bristen på anpassning mellan olika nivåer av lokal administration 

- Bristfällighet i den praktiska tillämpningen av principerna för integration av mil-

jörelaterade, ekonomiska och sociala faktorer 

- Det finns inget erkännande på rättslig nivå av ICZM, vilket har resulterat i ett 

uppdelat tillvägagångssätt och en överlappning av lagar och regler 

- Det saknas en strategi för resursmobilisering, dvs. det saknas tillräckliga finansi-

ella medel 

- Det behövs mer involvering från vetenskapliga parter i beslutsprocessen 

 

Ytterligare behov 

- En korrekt tillämpning av lagar för ICZM kräver 

o en kontinuerlig administrativ och finansiell prestation 

o kunskap om ämnet 

o specialiserad expertkunskap 

o politisk vilja 

o tillräcklig kunskap om de sociala aspekterna och om möjliga lösningar 

- Om man identifierar de positiva effekterna på regional och lokal nivå kan det bi-

dra till högre finansiellt stöd 

- Man behöver en vertikal arbetsgrupp med experter från nationell till lokal nivå 

för att identifiera ICZM regler  
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B1-3  Spanien 

Utveckling (planerad process) (Spain, 2010) 

- En inventering av aktörer, institut och lagar gällande kustplanering har genom-

förts för de 17 olika administrativa områdena inom Spanien. Resultatet ska upp-

dateras med nya lagar mellan perioden 2006-2010. 

- Det fanns plan för steg två där hållbarheten för kusten skulle behandlas och där 

den integrerade hanteringen skulle introduceras. Detta var dock svårt att genom-

föra på grund av: 

o Begränsade resurser med personal och finansiella medel 

o Som ett första steg i detta var det svårt att beakta hela Spanien. Man 

valde istället ut den del som ligger vid Medelhavet.  

o Integrering mellan olika sektorer är svår för att de har olika mål och det 

kan innebära att vissa sektorers mål gynnas mer än andras. Man vill hitta 

en optimal utveckling för alla sektorer, men den är svår att hitta och vissa 

sektorer vill undvika integrering för deras egen skull. Därför kan inte alla 

intressesektorer beaktas och de tre mest betydelsefulla valdes.  

 Det allmänna området av kustremsan 

 Urban utveckling och planering 

 Miljöresurser 

 

För att hantera de tre sektorsområdena hade man tre steg att genomföra: 

1. Samla information om miljöaspekter och urban planering för Integre-

rade hanteringsenheter, dvs. områden delades upp efter deras karaktär 

så att inte varje specifik del av kusten behövde analyseras var för sig. 

För varje enhet studerade man separat på allmänna kustområdet, urban 

utveckling och miljöresurser och analyserade det utifrån en SWOT-

analys (strenghts, weaknesses, opportunities, threats).  

2. Förslag på sektorsplaner. Varje ekonomiskt/administrativt område ska 

ange målen med att använda områdets resurser.  

3. Kombinera sektorsplanerna till en Integrerad Strategi för Hållbar kust 

hantering. I framtiden vill man bygga på med fler sektorer än de tre 

som prioriterades nu (allmänna kustområdet, urban utveckling, miljö-

resurser).  

 

Hinder  

- Det tog tid att förhandla mellan de olika myndigheterna för att komma fram till 

hur man ska integrera olika regler och policies. Bara ett område i Spanien fort-

satte i processen efter inventeringen.  

- Man lärde sig att det inte finns enbart ett sätt att uppnå integrerad hantering. 

Varje område i Spanien arbetar olika och har olika förutsättningar som man 

måste anpassa sig till.  

- Man lärde sig också att integrerad förvaltning inte alltid kan uppnås då man be-

höver en överenskommelse mellan viktiga aktörer. Men på grund av att de har 

olika mål kan det vara svårt att komma överens. Dock kan man nå överenskom-

melse om inte alla sektorer involveras i överenskommelsen. 
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B1-4  Belgien 

Rekommendationer (Belgium, 2010): 

- Använda indikatorer som vetenskaplig bas och verktyg för policystöd 

- Sätta upp konkreta projekt för att illustrera hållbar kusthantering 

- Uppnå bättre involvering genom ett kustforum 

- Uppnå integrering mellan kompetenta parter 

- Uppnå en högre nivå på integrering av befintliga instrument 

- Perspektiv för långsiktigt konsultation och anpassningshantering 

- Stimulera vidare reflektion på framtida utveckling 

 

Utvecklingen 

- Hållbara indikatorer för kusten 

- Detaljplaner för strandområden 

- Kustkarta som kommunikationsverktyg 

- Coordination Centre som ansvarig för koordinering av ICZM 

- Hållbar strandhantering 

- Kostnader för hållbara projekt för kusten 

 

Hinder 

- Eftersom ICZM inte är lagstadgad utan är frivillig är det svårt att få igenom stora 

förändringar och det finns ingen riktig tyngd inom ICZM. 

- Varje administrativ enhet möter olika intressenter var för sig angående sina egna 

planer. Otydlighet om vem som gör vad innebär en risk för arbetet. Gemen-

samma krafter för att informera intressenter borde förbättras. Kustforumet kan 

ha den rollen.  

- De områden som behöver mer åtgärder: 

o Ohållbart fiske 

o Uttag av sand och grus 

o Hållbar användning av land och marin miljö 

o Utveckling av hållbar turism 

o Bättre koordinering mellan sektorer 

- Det finns problem med att intressenter inte involveras och att det inte finns en 

öppen kommunikation från dem som är ansvariga för kusthanteringen. 

- Det finns inte tillräckliga ekonomiska resurser 

- Det är brist på en officiell rådgivande struktur 
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BILAGA 2  

ÖVERSIKT AV REGLER 

B2-1  Plan- och bygglagen 

Lagens funktion 

Plan- och bygglagen ska medverka till syftet
16

 hållbar samhällsutveckling genom att 

- synliggöra
17

 intressen i olika mark- och vattenområden och sambanden dem emel-

lan. Därigenom ska kommunens översiktsplan och detaljplan underlätta för stat och 

kommun och enskilda att bedöma långsiktiga konsekvenser av ändrad markan-

vändning och bebyggelseutveckling, 

- möjliggöra bebyggelseutveckling i enlighet med den lokala politiska viljan, dvs. i 

detaljplan och lov ska kommunen lämplighetspröva bebyggelsestruktur och place-

ring av byggnader
18

, 

- stödja lämplig utformning av byggnadsverk
19

 genom kommunens lovprövning 

och tekniska samråd med byggansvariga, 

- ingripa med kommunal och statlig tillsyn för upprätthålla samhällets väsentliga 

krav på bebyggelseplanering och byggande
20

. 

Markanvändning och byggande är högst relevant för naturolyckorna 

Naturolyckornas konsekvenser hänger samman med typ av markanvändning, placering 

samt utformning av byggnader och anläggningar. I allra högsta grad är därmed PBL 

relevant för riskhanteringen. Det gäller dock endast bebyggelseutveckling, dvs. framtida 

förändring i områden som idag inte är bebyggda. För befintliga områden saknas i prin-

cip verktyg i PBL, se nedan. 

Lagens uppgift att synliggöra intressen är dock relevant för befintliga såväl som nya 

områden. Reglerna visar också tydligt att risker för de aktuella naturolyckorna är ett av 

de intressen som beaktas vid planläggning och prövning av lov
21

 samt vid utformning
22

 

av byggnader. Det ger formellt goda förutsättningar för att naturolyckor ska ingå  bland 

den mångfald intressen som kan vara relevanta i planeringen
23

 och i underlagen för lov-

prövning. Nedan beskrivs den långa rad av beslut som har någon form av koppling till 

översiktsplan som stöd för prövning.  

Eftersom det finns många allmänna intressen kan inte alla alltid synliggöras. Det är 

därmed avgörande för tillämpningen av PBL att det finns kriterier som visar när respek-

tive intresse ska lyftas fram. Reglerna ger inget stöd vare sig för att identifiera vilka 

                                                 
16 PBL 1 kap 1 § 
17 PBL 3 kap 
18 PBL 4 kap 
19 PBL 8 kap 
20 PBL 11 kap 
21 PBL 2 kap 5 § 
22 PBL 2 kap 6 § 1 st 2 p 
23 PBL 4 kap 4 §, 5 §, 6 §, 8 § jämförda med 2 kap. 
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egenskaper som gör naturolyckorna till prioriterat intresse eller för att sedan i tillämp-

ningen skilja mellan olika risknivåer, dvs. stödja lämplighetsbedömningarna. Kriterier 

diskuteras mer i avsnittet om analysmodell i kapitel 4. 

Pågående kartering av översvämningsrisker
24

 kan underlätta för länsstyrelsen att, som 

statens representant i planeringen, ge kommunerna stöd
25

 i dessa frågor. För erosions-

risker finns inte motsvarande formella krav på kunskapsutveckling. Det finns ett gene-

rellt krav
26

 att länsstyrelsen ska ställa samman och tillhandahålla utredningar, program 

och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med mark och vatten. 

Naturolyckor måste anses som en hushållningsfråga av stor betydelse. Tillhandahållan-

det gäller dock bara befintligt underlag, dvs. det som redan finns hos statliga myndig-

heter. Det innebär att regeringsuppdrag (regleringsbrev) för statliga myndigheter är en 

viktig ”tryckknapp” för att få fram statliga underlag om hur riskegenskaper identifieras 

och kriterier för olika risknivåer.   

PBL styr framåt, inte bakåt 

Planering och tillsyn kan i princip inte användas för att förbättra risksituationen i befint-

liga områden. Det hänger samman med att beslut om planer och lov gäller för framtiden, 

inte retroaktivt. Regleringen med PBL kan beskrivas som fotografier, gamla svartvita 

eller nya i färg, som visar det som gällde då bygget uppfördes. Tillsyn kan t.ex. bara 

kräva underhåll till byggtidpunktens standard, inte modern kvalitet. Detta är en väsent-

lig skillnad jämfört med miljöbalkens tillsyn, som utgår från dagens syn på god miljö. 

Frågan om retroaktiv reglering diskuterades i översynen 2011 av PBL
27

. Modernisering 

kan förvisso aktiveras genom ny lovprövning, dvs. då byggnaden behöver nya lov för 

någon ändring. Men modernisering får krävas bara i begränsade avseenden. Det ger inte 

stöd för hantering av naturolyckor. 

Alltid samlad bedömning  

PBL ger inte generell prioritet åt något intresse, som t.ex. hälsa och miljö. Lagen har 

därmed inte heller speciell reglering för något intresse, som t.ex. strandskyddets förbud 

som ska tillgodose friluftsliv och natur. Det finns så att säga ingen stoppregel i PBL för 

viss natur, för viss kultur, för viss risk. Se nedan om länsstyrelsens allmänna plikt att 

stoppa olagliga beslut. 

Den bärande idén i PBL är istället att en samlad bedömning ska möjliggöra bebyggelse-

utveckling som är tillräckligt bra och som tillräckligt väl tillgodoser väsentliga intres-

sen. Graden av hänsyn till olika intressen, i den samlade bedömningen, beror på den 

politiska viljan i kommunen
28

.  

Statens överlämnande av detta planmonopol till kommunerna är dock villkorat; dels ska 

planeringen redovisa i lagen angivna
29

 allmänna intressen, dvs. synliggörandet, dels ska 

länsstyrelsen ingripa mot planeringen i vissa fall.  

Länsstyrelsen stoppar olagliga beslut 

Länsstyrelsens ingripandeplikt
30

 gäller bland annat olämplig bebyggelse. Olämpligheten 

kan ha sin grund i människors hälsa och säkerhet eller, utan koppling till människors 

                                                 
24 Förordning (2009:956) om översvämningsrisker med tillhörande författningar. 
25 PBL 4 kap 10 § 2 p 
26 MB 6 kap 20 § 
27 PBL 8 kap 2 §. Avsnitt 14 i prop. 2009/10:170, s 258 ff, 265 ff. 
28 PBL 1 kap 2 § 
29 PBL 2 kap 
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hälsa och säkerhet, bero på risker för erosion, översvämning eller ras/skred. Länsstyrel-

sens avgörande innebär alltid en bedömning, men det är ett enkelt konstaterande att det i 

flertalet sakfrågor inte finns konkret stöd för att dra slutsatsen att en plan har passerat 

gränsen för det lagliga. 

Lagen ger ingen precisering av egenskaper eller kriterier för när planerad markanvänd-

ning eller nya byggnader är så riskfyllda att de är olämpliga och länsstyrelsen därför 

måste protestera i granskningsyttrande
31

 till översiktsplan respektive upphäva detalj-

plan
32

 eller bygglov
33

. Pågående kartering
34

 kan som sagt underlätta för länsstyrelsen att 

avgöra när ingripanden ska göras med tanke på översvämning. Det saknas dock väsent-

lig kunskap för att avgöra när olämpligheten är så stor att planer och byggen ska stop-

pas.  

Bristen på kunskapsstöd hänger givetvis samman med att det inte går att veta hur vat-

tennivåer kommer att stiga, hur områden kommer att påverkas etc. Men i vissa delar kan 

det vara en politisk samhällsekonomisk bedömning, t.ex. att acceptabelt risktagande är 

att samhällets bebyggelse ska kunna finnas kvar under 50, 100 eller 200 år. Detta kan 

jämföras med mål om god miljökvalitet, som ger politiska ambitioner om vilka egen-

skaper samhället bör ha inom viss tid. Motsvarande ställningstaganden om ambitioner är 

möjliga även för de frågor som här är aktuella. Lokala såväl som nationella politiska 

ställningstagandet av detta slag kan med stöd av dagens regler
35

 redovisas i kommunens 

översiktsplan. På så sätt tydliggörs planeringsförutsättningar för en lång rad aktörer. 

PBL handlar om bebyggelseplanering, inte samhällsplanering 

Det kan kännas naturligt att vända sig till PBL för att få planeringshjälp för att hantera 

problem. Men om lösningen inte består av ny bebyggelseutveckling eller placering och 

utformning av nya byggnader och anläggningar, så är det tveksamt om PBL kan använ-

das i planeringen. Planbestämmelser kan liknas vid lokala lagar och planläggning om-

gärdas därför av stränga begränsningar. Det är grundlagsstridigt att vara kreativ utanför 

den formella ram som PBL ger även om kreativa planbestämmelser kunde behövas ur 

klimatsynpunkt. Det kan helt enkelt konstateras att vissa samhällsintressen står utan 

planredskap. Givetvis kan och ska PBL bidra med att synliggöra det allmänna intresset 

naturolycksrisk, vilket är en god bit på vägen i problemhanteringen. Men det finns som 

sagt få möjligheter att styra fram lösningar med PBL.  

Det ska alltså uppmärksammas att PBL gäller fysisk planering, inte samhällsplanering i 

allmänhet. Planeringen i PBL ska handla om att förbereda lovprövning av byggande, 

inte att främja andra samhällsintressen som t.ex. grushushållning, dricksvattenförsörj-

ning eller naturvård. Andra samhällsintressen ger istället underlag för bebyggelseplane-

ringen, dvs. ska beaktas vid bedömningen av lämplig bebyggelseutveckling. Hur långt 

övriga intressen beaktas beror dels på den politiska viljan, dels om statens ingripande-

grunder aktiveras.  

Planeringen synliggör risker för många beslut 

Det ska observeras att planeringen synliggör allmänna intressen inte bara inför kommu-

nalt beslutande utan för alla beslutsorgan som kopplats till miljöbalkens markanvänd-

                                                                                                                                               
30 PBL 11 kap 10 § 2 st 
31 PBL 3 kap 16 § 2 st 5 p 
32 PBL 11 kap 11 § 
33 PBL 11 kap 12 § 
34 Förordning (2009:956) om översvämningsrisker med tillhörande författningar. 
35 PBL 3 kap 5 § 4 p 
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ningsbestämmelser
36

. Det gör planeringens synliggörande oerhört viktig i samhällets 

beslutsprocess. Beslut om markanvändning måste alltid innehålla en redovisning av hur 

de förhåller sig till kommunens översiktsplan
37

. Har risker med naturolyckor pekats ut 

för vissa områden i översiktsplanen, måste således alla beslutande beskriva hur riskerna 

beaktats i prövningen.  

Beslut med uttrycklig eller underförstådd koppling till översiktsplan sammanfattas i 

Tabell B2-1. Tabellens omfattning visar hur synliggörande i översiktsplan ger omfat-

tande kunskap om ett intresse. Det understryker betydelsen av att viktiga intressen verk-

ligen lyfts fram samt att planen är aktuell. Markering med * visar beslut som ska till-

lämpa riksintressereglerna, vilket ger en indikation om hur brett ett utpekande av riksin-

tresse förekommer i beslutssystemet. 

Tabell B2-1.  Beslut som möter översiktsplanens redovisning av t.ex. risker för naturolyckor. 

 

Beslutstyp Beslutande Exempel samt markering av riksintressetillämp-

ning* 

MB 7 kap ”pröva 

frågor”  

 

Regeringen, Lst, Kn, 

Skogsstyrelsen 

Bilda eller ändra bland annat reservat, biotopskydd, 

vattenskydd.* 

Lst, Kn Dispens från t.ex. strandskydd, reservat.* 

Lst, Kn Tillstånd kan krävas i vattenskyddsområde t.ex. uttag 

av material. * 

Kustbevakningen Marinvetenskaplig forskning kan kräva tillstånd.* 

Lst, MMD Tillstånd Natura 2000.* 

Regeringen Tillåtlighetspröva skada Natura 2000.* 

MB 9 kap till-

ståndspröva mil-

jöfarlig verksam-

het  

MMD A-verksamhet 

MPD B-verksamhet 

Förelagt och frivilligt 

tillstånd 

Industrier, jordbruk, skjutbanor, energianläggningar, 

vindkraft, avlopp, avfall, upplag, förorenad mark, 

täkter, hamnar, flygplatser (men inte vägar eller järn-

vägar).* 

MB 9 kap 6 § 

pröva verksam-

heter, anmäla 

miljöfarlig verk-

samhet 

Kn C-verksamhet an-

mälan 

MB 11 kap till-

ståndspröva vat-

tenverksamhet  

Lst markavvattning 

MMD övriga 

Uppföra anläggning i vatten, fylla ut eller gräva i 

vattenområde, bortleda vatten, avvattna mark.* 

Se 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverk-

samhet m.m. MB 11 kap 9 a § 

pröva vattenverk-

samhet  

Lst anmälningsfall 

MB 12 kap 6 § 

väsentligt ändra 

naturmiljön  

Lst Byggnad utanför DP (även för jordbruket), vind-

kraftverk, golfbana, campingplats, ridstig, ledning, 

mast, väg, bana av vegetation, plantera energiskog, 

utfyllnad, upplag.*  

MB 17 kap tillåt-

lighetsprövning  

Regeringen - bland annat motorvägar, allmän farled* 

- verksamhet som indirekt kan mer än obetydligt 

skada naturvärde i Natura 2000* 

- vattenverksamhet med obetydlig miljöpåverkan i 

vissa älvar* 

Lag (1966:314) Regeringen Utvinna tillgångar från kontinentalsockeln, som t.ex. 

                                                 
36 MB 6 kap 19 §, PBL 3 kap 4 §, 3 § 3 st förordningen (1998:896) om hushållning 

med mark- och vattenområden m.m. 
37 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
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kontinentalsockel 

3 a § 2 st 

SGU mineraler eller orörliga levande organismer.*  

Tillämpningsområdet för MB 3-4 kap utsträcks utan-

för Sverige. Ingen ÖP finns där. Tänkbar roll för 

Havs- och vattenmyndigheten.  

Väglagen 

(1971:948) 3 a § 

Trafikverket Arbetsplan jämställs med tillstånd enligt MB vid 

tillämpningen.* 

Lag (1978:160) 

om vissa rörled-

ningar, 4 § 3 st 

Regeringen 

Energimarknadsin-

spektionen handlägger 

Fjärrvärme, olja m.m. (utom naturgas) om ledningen 

överstiger 20 km.*  

Lag (1983:293) 

om allmän farled 

m.m. 1a § 

Trafikverket Inrättande av allmän farled eller allmän hamn* ger 

möjlighet till restriktioner för viss slags trafik och 

prioritering av annan.  

Lag (1985:620) 

om vissa torvfyn-

digheter, 7 § 3 st 

Lst Brytning av torv i energisyfte regleras av torvlagen.* 

Minerallag 

(1991:45) 

4 kap 2 § 3 st 

Bergmästaren Bearbetning* endast, dvs. inte undersökning.  

 

Lag (1992:1140) 

om Sveriges eko-

nomiska zon 6 § 

Regeringen Utpekat havsområde (max 200 sjömil) utanför territo-

rialgränsen. Utforska, utvinna naturtillgångar (för-

utom fisk), uppföra öar eller anläggningar.* Som 

kontinentalsockellagen, utökat tillämpningsområde 

utanför nationen av riksintresseregler. 

Lag (1995:1649) 

om byggande av 

järnväg 

1 kap 3 § 

Trafikverket Se väglagen.* 

Ellagen 

(1997:857) 

2 kap 8a § 

 

Energimarknadsin-

spektionen 

Bygga eller nyttja elektrisk starkströmsledning.   

Ledning med i huvudsak bestämd sträckning får nät-

koncession för linje.* Ledningsnät inom ett visst 

område är nätkoncession för område. 

Naturgaslagen 

(2005:403) 

2 kap 7 § 

Regeringen 

Energimarknadsin-

spektionen handlägger 

Ledning, lager. *  

Luftfartslagen 

(2010:500)  

6 kap 6 § 2 st 

Trafikverket Tillstånd för att inrätta eller driva flygplatser som 

”allmänna”.*  

Plan- och byggla-

gen (2010:900) 

2 kap 2 § 

3 kap 4 §, 5 § 

Kn Översiktsplan* 

Detaljplan* 

Områdesbestämmelse* 

Lov (alla slag) utom plan* 

Förhandsbesked utom plan* 

Regional utveckl-

ingsplanering 

(1998:1634) 

Regionorgan, Lst RUP formell koppling ÖP. 

Lag (2006:412) 

om allmänna vat-

tentjänster 

Kn Får ej strida mot DP, ingen uttalad koppling ÖP. 

Lagen (2003:778) 

om skydd mot 

olyckor  

MSB, Lst, Kn Planering för räddningsinsatser.  

Förarbetena nämner samspel med kommunal plane-

ring, men ingen formell referens till ÖP. 

Förordning om 

översvämnings-

risker 

MSB, Lst Kunskapsunderlag om risker.  

Ingen formell referens till ÖP.  
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B2-2  Miljöbalken 

Miljöbalken ska medverka till syftet
38

 om hållbar utveckling genom att: 

- tillgodose
39

 värdefulla samhällsintressen som t.ex. kultur, natur, vatten, grus, om-

råden för kommunikationer, försvar, jordbruk m.m.,     

- förhandspröva
40

 vissa för syftena skadliga verksamheter och åtgärder, 

- ha tillsyn
41

 över allt (i princip) som kan störa människors hälsa och miljö. 

Tillgodose allmänna intressen 

Intressen som ska tillgodoses är dels kopplade till hälsosam miljö, natur och kultur
42

, 

dels andra slags samhällsintressen som resursförsörjning med material, infrastruktur och 

försvar
43

.  

De flesta av miljöbalkens verktyg syftar till att främja hälsa och miljö. I vissa fall skapar 

reglernas verktyg en ensidig prioritering av hälso- eller miljöintressen, exempelvis mil-

jökvalitetsnormer för luft
44

, strandskydd
45

 och naturreservat
46

. Mestadels ger dock verk-

tygen en avvägning som beaktar behov och påverkan; en rimlighetsbedömning
47

.  

Andra samhällsintressen än miljö har en uttrycklig reglering i samband med hushåll-

ningen med mark- och vattenområden
48

. Samhällsintressena är också en del av rimlig-

hetsavvägningen
49

, t.ex. kan olycksrisker tala emot en annars för miljön lämplig lös-

ning. 

Risker ingår generellt i prövningar av t.ex. lämplig lokalisering och bästa utformning
50

. 

Naturolyckor nämns emellertid inte i reglerna. Aktörerna behöver därför ta ansvar för 

att lyfta fram naturolyckorna i samråden, när det är motiverat. Risker ska för priorite-

rade (betydande) frågor utvärderas i miljökonsekvensbeskrivningen
51

, som brukar fin-

nas som underlag för prövningarna. Prioriterade problem, som naturolyckor, behöver 

uppmärksammas tidigt för att kunna påverka utvecklingen av alternativ, t.ex. annan stra-

tegi
52

 för att hantera uppgiften eller annan plats
53

 för bebyggelsen eller annan teknik
54

.   

Pågående kartering av översvämningsrisker
55

 kan ge bra kunskapsstöd för länsstyrelsens 

agerande i olika processer
56

. För risker till följd av erosion eller ras/skred finns inte reg-

ler med motsvarande krav. Som nämndes under PBL finns ett generellt krav
57

 att läns-

                                                 
38 MB 1 kap 1 § 
39 MB främst 3-5, 7-8 kap 
40 MB 7-15 kap  
41 MB 2, 26 kap 
42 MB 2, 3-5, 7-8 kap 
43 MB 2, 3 kap 
44 Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
45 MB 7 kap 15 § 
46 MB 7 kap 5-6 §§ 
47 MB 2 kap 7 § 
48 MB 1 kap 1 § 2 st 4 p, 2 kap 6 § 2 st, 3-4 kap 
49 MB 2 kap 7 § 
50 MB 2 kap 
51 MB 6 kap 
52 MB 2 kap, 6 kap 7 § 3 st 
53 MB 2 kap 6 § 1 st, 6 kap 7 § 2 st 4 p 
54 MB 2 kap 3 §, 6 kap 7 § 2 st 4 p 
55 Förordning (2009:956) om översvämningsrisker med tillhörande författningar. 
56 MB 6 kap 4-5 §§ samt speciallagar under MB.  
57 MB 6 kap 20 § 
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styrelsen ska ställa samman och tillhandahålla utredningar, program och annat plane-

ringsunderlag som har betydelse för hushållningen med mark och vatten, bland annat. 

för de som ska ställa samman miljökonsekvensbeskrivningar. Tillhandahållandet gäller 

dock bara befintligt underlag. 

Tillgodose riksintressen 

Intressen – både miljöintressen och exploateringsintressen – kan ha nationell betydelse. 

Kommunens översiktsplan redovisar var staten har anspråk på riksintressestatus
58

 och 

hur intresset kan tillgodoses
59

. Länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen 

visar om staten har samma uppfattning som kommunen
60

. För att synliggöra dessa vä-

sentliga förutsättningar för beslutfattandet, finns uttryckligt krav att alla beslut som gäl-

ler riksintressen måste redovisa hur översiktsplanen och riksintressena beaktas
61

. Tabell 

B2-1 i avsnittet om PBL visar bland annat dessa beslut, tillämpningsplikt markeras med 

*. 

Ändrad markanvändning, t.ex. med åtgärder från enskilda eller kommuner, som kan 

påtagligt skada riksintressen är förbjuden
62

. Det finns inga undantag. Om föreslagen 

förändring också är riksintressant byts förbudet mot en avvägning och det mest långsik-

tiga riksintresset får företräde
63

. Prioritet beror på ekologiska, kulturella, sociala och 

samhällsekonomiska konsekvenser
64

. 

Områden lämpliga för anordningar som minskar risken för naturolyckor omfattas inte 

av riksintresseskydd. Det finns inte laga stöd för att utpeka sådana områden
65

.  

Skulle skyddande anordningar behöva uppföras i t.ex. riksintressant natur och hindra 

riksintressant väg, måste därför klimatskydden anpassas så att påtaglig skada inte upp-

står på vare sig natur eller kommunikationsintresset. Det kan i värsta fall leda till ingen 

eller sämre riskhantering. Det finns som sagt inte laglig möjlighet att medge påtaglig 

skada för sådana formellt icke riksintressanta åtgärder, även om de har ett synnerligen 

viktigt samhällssyfte. Det finns inte någon ”ventil” i riksintresseskyddet. 

Tillsyn 

Tillsyn innebär både rådgivning och ingripanden för att hindra pågående oacceptabla 

förhållanden för människors hälsa och för miljön. Reglernas begrepp hälsa och miljö 

syftar på hela miljöbalkens tillämpningsområde i relevanta delar, dvs. det gäller skydd 

för människors hälsa och miljön men också hushållning med resurserna.  

Hälsobegreppet och miljöskyddet har hittills tillämpats så att det avser störningar av 

pågående art samt olyckor vid sådana verksamheter som omfattas av miljöbalkens 

prövningsplikt. Tillsyn för att motverka miljö- eller hälsokonsekvenser av naturolyckor 

genom erosion eller översvämning kan därför sannolikt inte göras med stöd av miljö-

balken.  

                                                 
58 MB 6 kap 19 §, PBL 3 kap 4 § 
59 PBL 3 kap 5 § 3 p 
60 PBL 3 kap 16 § och 20 § 
61 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
62 MB 2 kap 6 §, 3 och 4 kap 
63 MB 3 kap 10 § 
64 MB 1 kap 1 § 2 st 4 p 
65 Förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. visar 

vilka myndigheter som får väcka anspråk på riksintressestatus och för vilka slags 
intressen. 
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Förhandsprövning 

En mängd olika typer av aktiviteter kräver förhandsprövning enligt miljöbalken. Tabell 

B2-1 ger en översikt av prövningar inom miljöbalken och i speciallagar kopplade till 

miljöbalkens krav på hushållning
66

 eller hänsyn
67

.  

Förhandsprövning
68

 gäller bland annat vattenverksamhet
69

 som strandskoning och val-

lar, avledande av vatten och omgrävning av vattendrag. Prövning behövs inte om inte 

det är uppenbart skadefritt
70

 för enskilda och allmänna intressen. Mark- och miljödom-

stolen prövar, om inte projektet uppfyller kriterierna
71

 för anmälan till länsstyrelse. An-

mälningsfall är t.ex. anläggning eller grävning m.m. högst 500 m
2
 i vattendrag respek-

tive 3000 m
2
 i andra slags vattenområden, omgrävning av vattendrag med högst 1 m

3
/s i 

medelvattenföring. Möjlighet till förenklad prövning genom anmälan rör begränsade 

åtgärder mot erosion.  

Förhandsprövning (dispens etc.) gäller också för åtgärder i skyddade områden
72

, t.ex. 

strandskydd, reservat, Natura 2000 m.m. Det är viktigt att notera att i vissa fall kan åt-

gärder utanför skyddade områden ge indirekt påverkan och därför vara prövningsplik-

tiga. Vanligen prövar kommun strandskydd
73

 och länsstyrelsen övriga skyddsområ-

den
74

.  

Aktiva åtgärder för att minska naturolyckor behöver vanligtvis genomföras i områden 

som omfattas av strandskydd och i vattenområden med potentiella natur- och kulturvär-

den. Prövning i någon form blir därför normalt aktuell innan skyddsåtgärder (kallas här 

projekt) kan vidtas. Med tanke på naturskyddens karaktär av förbud, innebär det svårig-

heter att genomföra projekt inom områden med naturskydd. Strandskydd och Natura 

2000 diskuteras närmare i följande avsnitt, eftersom dessa får anses vara vanliga i pröv-

ningen av de här aktuella anordningarna mot naturolyckor. 

Förhandsprövning enligt miljöbalken till t.ex. uttag av grus i vattenområde, innebär inte 

att prövning enligt andra regelverk kan hoppas över. Kontinentalsockellagen prövar 

t.ex. täkt inom svenskt vatten även om den redan prövats under miljöbalken 11 och 9 

kap. Samordning eftersträvas, men då det är olika beslutande (regering/SGU respektive 

mark- och miljödomstol) blir det ändå flera processer.  

Rätt att ansöka om prövning av vattenverksamhet - rådighet 

Normalt är det fastighetsägare som har rådighet
75

, dvs. rätt att begära prövning av åtgär-

der som rör fastigheten. Kommunen kan emellertid ha rådighet utan att äga fastigheter-

na där vattenverksamheten ska bedrivas, t.ex. då det gäller skredförebyggande åtgärder. 

Högsta domstolen
76

 har således lagt fast att domstolen inte får avvisa en kommuns an-

sökan av det skälet.  

                                                 
66 MB 3-4 kap 
67 MB 2 kap. Notera att PBL inte ska tillämpa hänsynskraven i MB 2 kap utan endast 

sina egna hänsynskrav i PBL 2 kap. Däremot ska MB 2 kap tillämpas i t.ex. väglagen. 
68 MB 11 kap 9 § 
69 MB 11 kap 2 § 
70 MB 11 kap 12 § 
71 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 
72 MB 7 kap 
73 MB 7 kap 18 b §, PBL 4 kap 17 § 
74 MB 7 kap 18 a §, förordningen (1998:1252) om områdesskydd m.m. 
75 2 kap 2 § och 5 § 1 st lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten-

verksamhet. 
76 Högsta domstolens beslut 2012-06-11 i Ö 2531-11. 



 

 59 (67) 

 

Fallet gällde Lerums kommun som planerade för skredförebyggande åtgärder i Ale-

bäcken. Miljödomstolarna (första och andra instans) fann att ansökan inte avsåg vatten-

verksamhet som var önskvärd från allmän miljö- och hälsosynpunkt och avvisade ansö-

kan med motivet att kommunen saknade rådighet. Enligt HD borde domstolarna i pröv-

ningen av rådighet ha godtagit kommunens påstående om önskvärd verksamhet från 

allmän miljö- och hälsosynpunkt. Den närmare bedömningen om åtgärderna verkligen 

kan anses önskvärda på detta sätt ska göras i samband med den fullständiga sakpröv-

ningen av kommunens ansökan.  

Strandskydd  

Praxis är mycket sträng i bedömningen av undantag från strandskydd. För samhällsnyt-

tiga projekt kan det därför inte förutsättas att undantag ska medges bara för att det hand-

lar om ett tungt intresse. Det är många formella kriterier som ska uppfyllas. Undantag 

från strandskydd förutsätter således att: 

- projektets avhållande verkan på allmänhetens friluftsliv
77

 har ringa betydelse, 

jämfört med nollalternativ (framtiden utan föreslagna förändringar), och att 

- livsvillkor för växter och djur inte förändras väsentligt av projektet
78

, jämfört med 

nollalternativ, och att 

- det finns omständigheter som kan lagligen godtas som särskilt skäl
79

 och att om-

ständigheterna i detta fall har sådan tyngd att de kan motivera påverkan av aktuell 

omfattning (lagliga omständigheter är t.ex. att anläggningen måste ligga vid vattnet 

och det saknas alternativ eller att det gäller ett angeläget allmänt intresse och alter-

nativ lokalisering saknas eller ett mycket angeläget allmänt enskilt intresse med 

unika omständigheter) och att 

- undantag är förenligt med syftena
80

 om friluftsliv och livsvillkor, t.ex. att det inte 

finns risk för oacceptabla kumulativa effekter (som praxisverkan av beslut).
81

 

Skulle slutsatsen av ovanstående bli nekat undantag, finns en ventil som medger undan-

tag trots allt, om det skulle vara oproportionerligt
82

 mot enskilda intressen att säga nej 

till projektet. 

Risker för naturolyckor vid befintlig bebyggelse kan mycket väl ge behov av åtgärder 

som inte har alternativ placering och som måste ligga vid stranden och som tillgodoser 

mycket angeläget allmänt intresse. Strandskydd ska då inte förhindra åtgärder av all-

mänt intresse mot naturolyckor.  

Kanske kan det även finnas unika fall då en anläggning för att skydda enskilda intressen 

kan godtas i förhållande till strandskyddet. Skydd för klimatanpassning i allmänhet kan 

dock knappast anses unikt – det är ju så det kommer att vara utmed kusterna. Det kan 

därför behövas kompletterande omständigheter i reglerna för att klargöra att skydd av 

enskilds fastighet för klimatanpassning får godtas som särskilt skäl, då alternativ lokali-

sering saknas. ”Ventilen” som förutsätter oproportionerlighet i förhållande till enskilda 

                                                 
77 MB 7 kap 15 §, Högsta domstolens dom 2008-01-18 i T 4786-05. 
78 MB 7 kap 15 § 
79 MB 7 kap 18 c §, 18 d § 
80 MB 7 kap 26 § 
81 För upphävanden som sker genom detaljplan tillkommer ett prövningssteg, 

nämligen att enligt PBL 4 kap 17 § ska kunna motiveras varför förslaget kan anses 

tyngre än de allmänna intressena friluftskliv och naturskydd. 
82 MB 7 kap 25 § 
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kan förvisso redan i dag leda till acceptans av fler olycksskydd, men det är en mera osä-

ker och tveksam möjlighet att främja olycksskydden.  

Det är tveksamt om praxis kommer att godta skyddsåtgärder vid stränderna för att sä-

kerställa ny lokalisering av bebyggelse och anläggningar. Alternativ lokalisering kan 

knappast saknas. Bara för mycket angelägna nya anordningar, som måste ligga vid vatt-

net, ligger det i linje med praxis för strandskydd att acceptera åtgärder för att säkra ny-

exploatering. 

Natura 2000 

För Natura 2000 är det, jämfört med strandskyddet, ännu mer stränga förutsättningar, 

praxis och komplicerad prövning.  

Första steget är en behovsbedömning, dvs. det handlar om att avgöra om formell pröv-

ning behövs
83

. Om det planerade kan på ett betydande sätt påverka miljön i Natura 

2000, ska länsstyrelsen (eller domstol) pröva påverkan. Praxis
84

 visar att prövning kan 

hoppas över endast om det på grundval av objektiv information kan uteslutas att det 

planerade har betydande påverkan på skyddade området. Det måste, som domstolen 

säger, stå helt klart att sådan påverkan inte kan uppkomma. Bedömningen gäller både 

direkta och indirekta effekter, dvs. även åtgärder utanför Natura 2000 kan behöva prö-

vas. 

Andra steget aktiveras om svaret är att prövning behövs. Prövningen av påverkan ska 

göras med stöd av en miljökonsekvensbeskrivning, som analyserar just de naturvärden 

som de aktuella Natura 2000-områdena syftar till att skydda. Frågor om hälsa, risker 

eller miljöstörningar i övrigt ska inte tas upp
85

. Länsstyrelsens bevarandeplaner ska ge 

underlag för bland annat miljökonsekvensbeskrivningarna
86

.  

I bedömningen av påverkan ska tillämpas olika bedömningsgrunder och därför ska skil-

jas mellan: 

- fysiska förändringar i skyddade livsmiljöer, vilka inte får skadas
87

, och 

- störningar av skyddade arter, vilka inte får på ett betydande sätt försvåra för ar-

tens bevarande
88

. 

Även indirekt kan fysiska förändringar uppstå inne i Natura 2000, t.ex. genom ändrad 

vattenföring som gör skyddade områden nedströms torrare. Indirekt kan även störning 

uppstå från långväga källor, t.ex. buller från aktiviteter utanför som stör djur inne i 

skyddsområdet eller förorening som transporteras i ett vattendrag
89

.  

För både typerna av påverkan gäller att områdets samlade helhet (”integrity”) ska be-

dömas, liksom hur området i framtiden kan bidra till att det samlade nätverket Natura 

2000 har kraft (”coherence”). Dessa kriterier framgår av bakomliggande direktiv men är 

otydliga i svenska regler. 

                                                 
83 MB 7 kap 28 a § 
84 Regeringsrättens prövning av Skrea, Falkenbergs kommun, RR 4253-05. 
85 MB 6 kap 7 § 4 st sista meningen. Ska fler frågor prövas, med en ”normal” MKB kan 
givetvis MKB för Natura 2000 bli en fördjupande del av denna. 
86 16, 17 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd m.m. 
87 MB 7 kap 28 b § p 1, 16 § 3 st förordningen (1998:1252) om områdesskydd m.m. 
88 MB 7 kap 28 b § p 2, 16 § 4 st förordningen (1998:1252) om områdesskydd m.m. 
89 MÖD dom 2012-06-20 i M 9438-11, Ekerum Borgholms kommun, lägger fast att 

artskyddet även innebär skydd av habitat utanför skyddsområdet, t.ex. om det mins-
kar spridningsmöjligheter så att artens långsiktiga bevarande riskeras. 
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Bedömningarna av påverkans betydelse för skyddade habitat, arter och nätverk ska be-

akta kumulativa konsekvenser. Bedömningarna ska grundas på en speciell försiktighets-

princip, som i princip innebär att osäkerhet ska tolkas negativt, dvs. som otillåten påver-

kan.  

Tredje steget aktiveras om slutsatsen av prövningen blir att påverkan kan utgöra princi-

piellt otillåten skada respektive artstörning. Tredje steget är därmed regeringens tillåt-

lighetsprövning. Det är i sällsynta fall som tillåtelse får ges
90

. Regeringens tillåtelse för-

utsätter att det saknas alternativ, att det är motiverat av tvingande skäl och väsentligt 

allmänintresse och att det är möjligt att fullt kompensera nätverket Natura 2000, t.ex. 

restaurera, förstärka, eller skapa något som nätet saknar. Om det rör prioriterade habitat 

och arter godtas normalt endast allmänna intressena hälsa och säkerhet och miljöskydd, 

men även andra tvingande förhållanden med allt överskuggande allmänintresse kan få 

beaktas efter kommissionens yttrande. Det ska observeras att intressets tyngd endast är 

ett av flera kriterier. Det måste även saknas alternativa möjligheter samt vara möjligt att 

genomföra fullgod kompensation för det som förloras. 

Åtgärder för att minska risker för naturolyckor för befintliga samhällsintressen kan tän-

kas uppfylla kraven på tungt allmänintresse. Det är också tänkbart att alternativ saknas 

samt att kompensation kan vara möjlig för vissa typer av påverkan. Natura 2000 skulle 

då inte förhindra åtgärder mot naturolycksrisker.  

Det är inte troligt att tillåtlighet kan ges för skydd av ny bebyggelseutveckling eftersom 

alternativ inte saknas i detta fall. 

Sverige kan inte ensidigt ändra skyddet av Natura 2000, utan det kan konstateras att 

naturskyddet här ska ta över andra intressen. Kan inte olycksförebyggande åtgärder an-

passas och genomföras så att otillåten skada undviks kommer åtgärder helt enkelt inte 

att kunna genomföras på alla platser. Det är svårt att överblicka hur stora områden det 

gäller, eftersom tillämpningens trend ger intrycket att indirekt påverkan på tämligen 

stora avstånd från Natura 2000 ska bedömas. Pågående markanvändning med t.ex. be-

byggelse kommer därigenom att behöva flyttas. 

B2-3  Andra regelverk 

I detta avsnitt beskrivs ytterligare några regler som har betydelse för frågor om naturo-

lyckor. 

När olyckan är framme och motverkande av risker 

Utgångspunkten är att var och en har ansvar för säkerheten på sin fastighet. Risker för 

framtida erosion, översvämning eller ras/skred ska därmed som huvudregel hanteras och 

bekostas av ägarna.  

Lagen om skydd mot olyckor
91

 reglerar bland annat samhällets räddningstjänst. Denna 

träder in bara när enskilda inte kan hantera situationen själva eller, enkelt uttryckt, med 

stöd av resurser i närmsta omgivningen. 

Det förebyggande arbetet är en viktig grundpelare i lagen om skydd mot olyckor. 

Kommunernas främjande av tvärsektoriellt arbete är enligt förarbetena
92

 ett viktigt sätt 

att höja den allmänna säkerhetsnivån. Plan- och byggsektorn omnämns särskilt. 

                                                 
90 MB 7 kap 29 § 2 st 
91 SFS 2003:778 
92 Prop 2002/03:119 
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Slarviga myndighetsbeslut kan ge skadestånd 

När olyckan hänt väcks naturligt frågan om myndigheter alls borde godkänt bebyggelse 

på denna riskabla plats. Fastighetsägare – eller försäkringsbolag – vill så att säga dela 

sitt ansvar med skattekollektivet. 

Vid myndighetsutövning mot enskild kan kommun och stat bli skadeståndsansvariga för 

fel eller försummelse
93

. Men kommunens lämplighetsprövningar i planering och lov-

prövning såväl som länsstyrelsens prövning om ingripande ska ske mot kommunen, 

utgör bedömningar. I efterhand kan det stå klart att bedömningen var fel, men det är inte 

detsamma som att det ska betraktas som fel eller försummelse vid beslutstillfället. 

Praxis har uttalat att det ska röra sig om uppenbara fel
94

. Det gör det svårt att avkräva 

myndigheterna ansvar, i synnerhet i fall som dessa där osäkerheterna och oenigheterna 

är många och genuina.  

Ansvaret tar slut efter en så kallad preskriptionstid, idag tio år från t.ex. beslut om de-

taljplan eller lov eller nekad dispens från strandskydd som hindrat försiktighetsmått. I 

utredningar om klimatförändringar har diskuterats längre tider för kommuners ansvar 

för planering och lovprövning, men förslag till regeländring finns ännu inte. 

Motverka risker på hänsynsfullt sätt 

När ägaren låter genomföra åtgärder för att skydda sin fastighet kan det påverka förhål-

landena utanför fastigheten. Dels kan skador uppstå genom åtgärderna, dels kan förut-

sättningarna för andras skydd försämras.   

För alla riskminskande insatser som ska prövas under miljöbalken gäller att de ska loka-

liseras, placeras och utformas på bästa sätt med hänsyn till människor och miljö, så 

länge ändamålet med skyddet kan uppnås
95

. Försämrade skyddsmöjligheter för andra är 

en viktig effekt av ett skydd, som behöver beaktas som sakägarpåverkan vid bedöm-

ningen av bästa val. 

Vattenverksamheter har dessutom specialkrav som säger att verksamheten ska genom-

föras så att det inte försvårar för annan betydelsefull verksamhet som i framtiden kan 

beröra samma vattentillgång
96

. Det innebär att förslaget kan behöva begränsas eller ut-

föra särskilda försiktighetsmått. 

För åtgärder som prövas enligt miljöbalken görs skadereglering
97

 vid prövningen eller 

senare för oförutsedda skador
98

. 

Jordabalken
99

 säger att grävning och liknande ska genomföras så att grannar inte orsa-

kas skada på sin angränsande mark. Om det blir skada kan miljöbalkens skadeståndsreg-

ler
100

 aktiveras. 

Samverkan mellan aktörer 

Skyddsåtgärder för en fastighet kan försämra förutsättningarna för andra fastigheter. Det 

talar för gemensamma lösningar och det finns regelverk som under vissa villkor möjlig-

gör eller stödjer gemensamma insatser.  

                                                 
93 Skadeståndslagen (1972:207) 3 kap 2 § 
94 Se t.ex. NJA 1994 s. 194, 2003 s. 285 och 2007 s. 862. 
95 MB 2 kap 
96 MB 11 kap 7 § 
97 MB 22 kap 25 § 1 st 4 p 
98 MB 22 kap 25 § 1 st 12 p 
99 JB 3 kap 3 § 
100 MB 32 kap 
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Stöd för drift med eniga fastighetsägare ger lagen om förvaltning av samfälligheter
101

. 

Denna lag behandlas inte ytterligare här. 

Anläggningslagen
102

 ger vissa möjligheter då det inte är full enighet, men anläggningen 

får inte inrättas om fastighetsägare eller andra berörda motsätter sig detta och har beak-

tansvärda skäl för sitt nekande. Anläggningen måste också vara av väsentlig betydelse 

för fastigheterna, vinsten måste överstiga kostnaderna och lokaliseringen ska ge minsta 

möjliga intrång utan oskälig kostnad. Det kan vara svårt att bedöma nyttan av insatser 

som kanske aldrig, och i vart fall först om många år, ger utdelning. 

För vissa typer av vattenverksamhet (markavvattning, vattenreglering, bevattning) finns 

möjlighet till gemensam drift genom en samfällighet
103

. Motiven bakom dessa samfäl-

ligheter är bland annat rationell och resurssnål anläggning och drift med behov av inve-

steringar i permanenta anläggningar, konkurrens och resursbrist med behov av rättvis 

fördelning. I bevattningssamfällighet kan inte bara fastighetsägare utan också nyttjande-

rättshavare delta.  

Under vissa omständigheter kan aktörer anslutas tvångsvis till bland annat bevattnings-

samfällighet. En utgångspunkt är dock att aktören själv vill ha tillstånd till t.ex. bevatt-

ning, varvid denne kan bli tvingad att istället för eget tillstånd få delta i gemensam be-

vattningsanläggning.  

För bevattningssamfälligheter har grundkravet på stöd av fastighetsägare (opinionsvill-

koret) satts ur spel om det funnits väsentliga miljöskäl eller behov hos enskilda fastig-

hetsägare som talat för en gemensam anläggning. 

Ingen av samfällighetsformerna ovan ger samhället eller enskilda fastighetsägare möj-

lighet att tvinga fram samordnade åtgärder som behövs för klimatskydd av en grupp av 

fastigheter. 

                                                 
101 SFS 1973:1150 
102 SFS 1973:1149 
103 3-5 kap i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
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BILAGA 3 

SAMRÅD MED INTRESSENTER 

Samråd har hållits med olika berörda i strandnära områden. Arbetsgruppen för denna 

utredning har medverkat och deltagarna i de olika mötena redovisas i detta avsnitt.  

 

Länsstyrelsen i Skåne 
Malmö 7 februari 2011 

Pär Persson, Samhällsplanering 

Kristina Westlin, Samhällsplanering 

Måns Bruun, Naturskyddsenheten 

Therése Ehrnstén, Samhällsbyggnadsavdelningen 

Jan Grosen, Fiske och vattenvård 

Anna Stenlo, Samhällsskydd och beredskap 

Jon Larsen, Fiske och vattenvård 

Thomas Romberg, Kulturmiljö 

Göran Ewald, Samhällsbyggnadsavdelningen 

   

Kustvattenrådet, Lomma kommun 

Lomma 18 april 2011 

Helena Björn, Lomma kommun  

Kjell Andersson, Lunds Universitet 

Michael Palmgren, Sea-U 

Jonas Gustavsson, Länsstyrelsen 

Anders Helmner, Bjärehovsbrygga 

Ingvar Jonsson, Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred 

Lennart Jönsson, Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred 

Lars-Göran Lillvik, Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred 

Eric Gibson, Skånes kitecenter 

Anton Schmitz, Skånes kitecenter 

Curt Gelin, Friluftsfrämjandet i Bjärred 

Kennet Bengtsson, Skånes ornitologiska förening 

Lomma Fiskareförening 

Henrik Roosberg, Kustbevakningen 

 

Lomma kommun, tjänstemän 

Lomma 2 maj 2011  

Helena Björn 

Magnus Juhlin, Miljö och Byggförvaltningen 

Lennart Persson, Tekniska förvaltningen 

Sven-Åke Leinerud, Kultur och Fritid 

Johanna Karlsson, Miljökontoret (praktikant) 

Ingela Pålsson, Miljökontoret 

 

Lomma kommun, förtroendevalda 

Lomma 2 maj 2011  

Anders Berngarn, Kommunstyrelsen 

Carin Hansson, Kultur och Fritidsnämnden 
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Näringsliv och övriga intressenter i Lomma kommun 

Telefonintervjuer september 2011 

Gunnila Eriksson, Cymko Mäklarna AB, 2011-09-27 (mäklare) 

Marie Henriksson, MarieMäklare & konsultfirma, 2011-09-27 (mäklare) 

Magnus Andersson, Bjurfors Bjärred, 2011-09-27 (mäklare) 

Erik Herder, CA Fastigheter, 2011-09-27 (entreprenör) 

Lars Liljedahl, Skanska (Bostadsutvecklingen), 2011-09-28 (entreprenör) 

Erik Hultgren, Handelsbanken, 2011-09-28 (bank) 

Habo Ljung camping, 2011-09-28 (övriga) 

Hans Frank, Länsförsäkringar, 2011-09-28 (försäkringsbolag) 

 

 

Centrala myndigheter  

Göteborg 13 mars 2012  

Magnus Persson, SGU 

Susanne Edsgård, MSB 

Thomas Johansson, HaV 

Elin Löwendahl, SMHI 

Bengt Larsén, Boverket 

Charlotte Cederbom, SGI 

 

Dialogforum  

Lomma 16 april 2012 

 David Hirdman, SMHI 

Per Olsson, Pocket Divers 

Ingela Pålsson, Miljökontoret Lomma 

Magnus Persson, SGU 

Jenny Lindström, Plankontoret Lomma 

Therese Ehrnstén, Länsstyrelsen Skåne 

Helena Björn, Lomma kommun 

Lennart Persson, Lomma kommun 

Sven-Åke Leinerud, Lomma kommun 

Hans Hansson, LTH 

Hans Frank, LF Skåne 

Peggy Lerman, Lagtolken AB 

Bengt Rydell, SGI 

Ramona Bergman, SGI 
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