Till Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöavdelningen
205 15 MALMÖ

Synpunkter med anledning av Länsstyrelsens underrättelse 2009-06-10
(535-69944-07 1286) angående uppföljning av tillstånd för erosionsförebyggande
åtgärder i Ystads kommun
Löderups Strandbads Villaägareförening har länge med behärskad irritation noterat Ystads
kommuns undvikande sätt att svara på den handlingsplan som Länsstyrelsen och vi kräver av
Ystads kommun, en handlingsplan som ännu inte uppfyller de enklaste krav på tydlighet.
Liksom Löderups Strandbads Samfällighetsförening noterar vi att de 62 500 m3 sand som
anges avser mängden sand som villkorslöst skulle läggas ut i samband med att hövd 1 och 4
skulle utföras. Dessa båda hövder är ungefär lika stora, varför det kan antas att angiven mängd
sand skulle fördelas ungefär lika vid de bägge hövderna. Kommunens egen ansökan upptar
också utläggning av 35 000 m3 sand vardera väster om hövd 1 och hövd 4 (2.3.3 i ansökan).
Dock har endast en bråkdel därav lagts vid hövd 4. Bristen på sandutfyllnad och
vidmakthållande underhåll främst vid hövd 4 har medfört att havet tagit så stor del av stranden
att närliggande fastigheter hotas. Vi håller liksom Samfällighetsföreningen fast vid att den
mark och strand som under åren efter 1993 eroderats bort skall ersättas och därmed läggas till
den mängd sand som en gång beräknades utifrån situationen 1993. Vattendomen är tydlig på
vilken strandlinje som skulle skapas med sandutfyllnaden vid hövd 4, nämligen att stranden
närmast hövden flyttas ut till hövdens spets och sedan möter nuvarande kustlinje ca 170 m
väster om hövden. Vi upprepar att det är den visade nya strandlinjen som skall skapas med
sandutfyllnaden oavsett hur stora mängder sand som krävs. Denna strandlinje skall därefter
underhållas. Det är av särskild vikt att Länsstyrelsen tillser att underhållet sker så att
fastighetsägarna inte riskerar att åsamkas skada i detta avseende p g a bristande underhåll.
I sammanhanget vill vi göra följande kommentarer till Ystads kommuns agerande: Ystads
kommun synes ännu inte ha svarat på Regeringens frågor med anledning av Ystads kommuns
ansökan 2001 om rätten att ta sand på Sandhammaren bank. Vi har också noterat att Ystads
kommun utför pågående muddring av sin hamn. Till vår förvåning dumpas stora mängder
sand på djupare vatten istället för att läggas ut i t.ex. Löderups strandbad. Denna sand är av så
stor mängd att den lätt skulle kunna ersätta de vågdämpande sandbankar som tidigare fanns
utmed Löderups Strandbads-kusten. Enligt uppgift bidrog kommunen (dåvarande Löderups
kommun) under 1960-talet (eller däromkring) till att denna sand bortforslades eller försåldes,
vilket bidragit till att kusterosionen vid kuststräckan inte längre motverkades. Ystads kommun
har ett ansvar för detta.
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