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Återrapportering av strandrensning 2021,
hösten 2021
Sammanfattning
Strandrensning har utförts på kommunens badstränder i samma omfattning och
med samma maskinella utrustning som förra säsongen med bra resultat och i
princip inga klagomål från allmänheten. Kostnaden för denna rensning har med
stor marginal överskridit budget, se vidare i tjänsteskrivelsen rubrik ”Ärendet”.
Vidare har en insats gjorts med upptagning av tång och alger på strandremsan vid
blivande kuststaden, mellan Ståstorpsåns mynning och Sumpen. Materialet har
forslats bort. Tillstånd för rensning av området mellan Sumpen och golfbanan har
sökts, detta ligger sen en tid hos länsstyrelsen för beslut.
Strandrensningsentreprenaden går ut till våren och en ny upphandling måste göras.
Se vidare tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet, för ytterligare information.

Beslutsunderlag
-

Tekniska servicenämndens beslut 2021-04-07, §77
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01, §74, om arbetet med tånghantering,
återrapporteras till kommunstyrelsen efter säsong
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, §41 med återrapport om
tånghantering till KSAU

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
Städning av badstränderna i Trelleborgs kommun har pågått under hela 2000- talet.
I samband med en omorganisation överfördes verksamheten från Fritidsnämnden
till Tekniska nämnden 2011. Den största kostnadsposten är strandstädning och
strandrensning.
Strandverksamheten har under alla år den legat i tekniska nämnden, senare tekniska
servicenämnden, gått med underskott. Ungefär hälften av kostnaden ligger på
strandstädning och strandrensning, resterande utgörs av toaletter, sopor, egen
personals insatser, vattenprover, material- och kapitalkostnader. Kostnaden för
strandrensningen har mellan 2017 och 2019 landat på cirka 400 tkr, men ligger i
och med den ökade kvaliteten idag på cirka 1 mnkr. Den totala kostnaden för
strändernas skötsel och förvaltning ligger idag på cirka 2 mnkr per år, medan
budgeten ligger på 600 tkr.
Upplockning av tång och alger samt rengöring av sand med specialmaskin har
fungerat bra. Under sommaren har också skräpplockning av skolungdomar bidragit
till rena stränder.
En insats har gjorts på ett område som inte tidigare bearbetats, stranden i anslutning
till den kommande kuststaden har rensats från alger och tång. Materialet har en kort
tid mellanlagrats och därefter körts till deponi av upphandlad entreprenör. Detta har
finansierats med särskilt anslag och berör inte ordinarie budget.
Entreprenaden går ut för nuvarande entreprenör 2022-04-30. En upphandling måste
göras, denna beräknas annonseras kring årsskiftet.
Trelleborgs kommun är delaktig i Vinnova- projektet Bäst till Rest, där
biokolframställning av alger och tång är ett delprojekt. Iden är att något nyttigt kan
komma ut av det som vi idag ser som ett problem – alger och tång på stranden.
Insamling och insamlingsteknik är de delar där vår förvaltning deltar.

