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Yttrande över Lomma kommuns ansökan om
tillstånd för vattenverksamhet, uppgraderat
erosionsskydd samt underhållsåtgärder längs
Lomma kustområde

Sammanfattande bedömning
Ärendet behandlar ändring av fast erosionsskydd samt drift- och underhållsåtgärder
vid Lomma kustområde, Lomma kommun, Skåne län.
Det befintliga erosionsskyddet utmed kustlinjen som anges i ansökan, avses byggas på
upp till en höjd av 4,4 m, längs en sträcka av nära 600 meter utmed Kustdammarna.
Genom denna åtgärd förhindras att de nuvarande natur- och kulturvärdena i dammarna
förloras, men det medför också att kustlinjen låses fast vid nuvarande läge. Därmed
kan heller inte en anpassning till framtida vattennivåer ske, genom att strandlinjens
läge förändras.
I ansökan ingår även strandfodringsåtgärder genom tillförsel av sand dels vid
erosionsskyddet, dels utmed angränsande stränder. Vidare ingår återtagande av
eroderad sand samt utjämning av sandbankar, detta främst för att återställa stränderna
och skapa mer attraktiva badplatser. Ovanstående åtgärder bedöms i ansökan behöva
utföras återkommande under överskådlig tid.
I samband med framtida stigande vattennivåer kan strandfodringsåtgärdernas
omfattning komma att behöva ökas för att behålla strandlinjen vid dess nuvarande
läge. SMHI anser att en påbyggnad av erosionsskyddet vid Kustdammarna kan anses
befogat, men att alternativa, mer långsiktigt hållbara lösningar för strandlinjens läge
bör övervägas.
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Ansökan behandlar vidare rensmuddring vid Lomma hamn samt i det anslutande
vattendraget Höje å. SMHI vill betona vikten av att förorenade muddermassor tas
omhand på ett sätt som förhindrar att föroreningar sprids i miljön.

Tf. Avdelningschef Bernth Samuelsson har beslutat i detta ärende som handlagts av
Jörgen Öberg.
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