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Återrapportering av strandrensning 2021
Sammanfattning
Under den gångna hösten och vintern har ingen strandrensningsaktivitet ägt rum på
badstränderna. Strandrensning startar i maj 2021 med samma teknik och frekvens
som 2020.
Ny dispens från strandskydd som medger strandrensning för de kommunala
badstränderna har erhållits av myndigheterna för åren 2021-2024. Ansökan om
dispens från strandskydd för strandrensning mellan Västra hamnen och Golfbanan
ligger för behandling i Samhällsbyggnadsnämnden.
För ytterligare information se vidare tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet.

Beslutsunderlag
-

-

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 41om återrapport av arbetet
med tånghantering, vilket sker kvartalsvis till kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01, § 74 om arbetet med tånghantering
återrapporteras till kommunstyrelsen efter säsong

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna rapporten.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Tekniska Serviceförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83
Trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Föreligger återrapport från teknisk serviceförvaltning gällande
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag rörande strandrensning.
Under den gångna hösten och vintern har ingen strandrensningsaktivitet ägt rum på
badstränderna. Strandrensning startar i maj 2021 med förberedande städning och
fortsätter därefter hela sommaren med samma teknik och frekvens som år 2020.
Upphandlad entreprenör kommer att arbeta dels med insamling av tång och alger
och höga upp detta på förutbestämda platser och dels rena sanden från fimpar,
skräp och liknande. Rening av sanden kommer att ske tre gånger i veckan på
Dalabadet, två gånger i veckan på Pärlan och Skateholm och en gång i veckan på
övriga badstränder. Det kan noteras att stränderna under sommaren 2020 var till
belåtenhet, men att budgeten för strandverksamhetren kraftigt överskridits.
Under vårvintern har en ny dispens från strandskydd rörande rensning av
kommunens åtta badstränder erhållits för perioden 2021-2024.
Gällande Västra Sjöstaden så finns inget strandskydd mellan Ståstorpsån och
Västra hamnen, där kan redan idag uppsamling av alger och tång ske utan
myndighetstillstånd.
Dispens från strandskydd för att rensa stranden har sökts från Västra hamnen och
fram till Albäcksåns mynning vid golfbanan, denna dispensansökan ligger i
skrivande stund hos Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning. Om
myndigheten så medger, kan bortforsling av uppsamlat material att vara möjligt,
men detta kommer att vara kostsamt.
Trelleborgs kommun är genom kommunledningsförvaltningen och tekniska
serviceförvaltningen med i en Vinnovaansökan där ett av målen är att undersöka
möjligheten att göra biokol av tång och alger. Besked om ansökan beviljas kommer
under sommaren.

