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KS 2019/384

Kommunstyrelsen

Arbete med tångproblematiken - kvartalsvis
återrapport
Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27
- att uppdra åt Tekniska Servicenämnden att påskynda arbetet med förbättrad
tånghantering.
- att uppdra åt Kommunstyrelsen att så snart som möjligt komma fram till
övergripande lösningar på tångproblematiken,
- att uppdra åt Kommunstyrelsen att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden
och Teknisk Servicenämnd ha med nödvändiga åtgärder för eliminering av tång i
den långsiktiga utvecklingen av det västra strandområdet,
- att återrapport av arbetet med tånghantering sker till Kommunstyrelsens
arbetsutskott kvartalsvis, samt
- att arbetet återrapporteras till Kommunfullmäktige senast oktober 2020.
Föreligger förslag till återrapport till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beredning
Arbetet med tångproblematiken pågår inom flera förvaltningar. Föreligger
återrapport gällande kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 2020-01-27.
Intern samordning har skett gällande pågående åtgärder som ska återrapporteras.

Förbättrad tånghantering
Teknisk Servicenämnd har, som ett första steg i arbetet med en förbättrad
tånghantering, redovisat förutsättningarna för strandrensningsverksamheten (Dnr
TSN 2019/361) och haft en dialog med upphandlad entreprenör om utökad
rensning. De åtta kommunala badstränderna i Trelleborg, som fått dispens från
strandskyddet för rensning, har historiskt rensats en gång i maj och sedan vid
behov under badsäsongen. Under 2019 rensades stränderna endast i maj och en
gång i augusti.
Under badsäsongen år 2020 kommer en strandrensningsmaskin användas tre
gånger i veckan på Dalabadet och en till två gånger i veckan på övriga stränder.
Det kommer även göras en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av
strandrensingen under hela badsäsongen. Detta bör leda till en markant förbättring
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av den olägenhet som uppspolad tång medför samt hur boende och besökare
upplever de kommunala badstränderna.

Övergripande lösningar
Badstränderna är förhållandevis lätta att rensa från ansamlad tång. Det är en större
utmaning att samla in tång som fastnat i stora stenar i vattenbrynet och där det är
branta slänter ner till vattenbrynet. Problemet med illaluktande tång uppstår
framför allt när den blir liggande i vattnet och ruttnar. Med dagens regler ska tång
som spolas iland ligga kvar. Trelleborgs kommun har fått dispens från
strandskyddet för tånghantering på prioriterade sandstränder under badsäsongen.
Länsstyrelsen har villkorat dispensen från strandskyddet med att den insamlade
tången ska återplaceras på de strandavsnitt där den ursprungligen samlades upp.
Mellanlagring av tången får inte placeras där träd-, busk- ört- eller gräsväxt
förekommer. Dessa villkor försvårar storskalig insamling på andra kuststräckor.
Trelleborgs kommun är sedan januari 2020 partner i det EU-finansierade projektet
”Greater Bio”. Projektet pågår till och med september 2022. I projektet ska nya
förslag på regler, tillstånd och metoder för insamling av tång tas fram. Målet är att
innovativa lösningar ska leda till ett förändrat synsätt på tånghanteringen hos
berörda myndigheter. Projektet ska dessutom ta fram ett koncept för affärsmodell
för insamling och användning av tången. Därmed blir tången en resurs och det
skapas ett cirkulärt flöde samt eventuellt nya arbetstillfällen.

Västra strandområdet
Med formuleringen ”västra strandområdet” antas det innefatta Västra Sjöstaden
och det utvecklingsarbete som pågår där. Tångproblematiken finns med i det arbete
som pågår gällande anläggande av strand.
Om västra strandområdet sträcker sig längre väster ut i kommunen, så kan här
nämnas att delar av stranden vid Skåre skansar städas av markägaren mot
ersättning. Detta samarbete kan utvecklas ytterligare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

