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Ledamöter

Adjungerade

Cecilia Backe
Helena Björn
Jonas Johansson
Christel Strömsholm Trulsson
Marie-Louise Folkesson
David Reuterskiöld
Johan Krook
Anna Olsson

Lunds kommun, ordf.
Lomma kommun
Proj. samordnare Höje å vattenråd
Svedala kommun
Staffanstorps kommun
Ekologgruppen
Ekologgruppen
Proj. medarbetare Höje å vattenråd

Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson
Plats: Tekniska förvaltningen, Lund
Tid: Torsdagen den 18 augusti 2011 kl 08:30 – 12.30
Bilagor utsända före sammanträdet:
1. Minnesanteckningar beredningsgrupp möte 110413
2. Besiktningsprotokoll Trolleberg
3. Målsättningsplan etapp 3
4. Utkast till förfrågningsunderlag ny upphandling av konsult Höje å projektet
5. Förslag på innehåll i vattenplan för Höje å
6. Riktlinjer för underlagsdokument från vattenmyndigheterna
7. Underlagsdokument på vattenförekomstnivå, Kävlingeån, Lars Collvin,
Länsstyrelsen
8. Project PhosLock, beskrivning
Bilagor utdelade vid sammanträdet:
A. Aktuella projekt etapp 1 och etapp 2
B. Senaste versionen av besiktningsprotokoll från besiktning av broar vid Trolleberg

Cecilia Backe hälsar välkomna och öppnar mötet.

1. Dagordningen
Följande tillägg till dagordningen anmäls:
Diskussion kring dagvattengruppens koppling till vattenrådet, går in som punkt 6.
Projektmedarbetare: Jonas Johansson
Tekniska förvaltningen
Box 41, 221 00 LUND

Telefon
046-35 68 50

E-mail
Jonas.Johansson@lund.se

Minnesanteckningar från föregående möte:
Översvämningproblematiken i Önnerupsbäcken nämns tillsammans med problemen
med bryggan i Habo som hade lyfts upp av isen.
Beredningsgruppen beslutar
- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde
2011-04-13 och lägga dem till handlingarna.

2. Anmälningar
Följande tillägg anmäls:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inbjudan till vattenrådens dag 2011-09-21
Beställning, 2011-06-01, av extern besiktning av meandringsprojekt vid
Trolleberg
Besiktningsprotokoll, 2011-06-27, från Ekologgruppen gällande delar av
entreprenaden vid Trolleberg 1:1 m.fl.
Besiktningsprotokoll, 2011-05-07, från Peter Feuerbach, Hushållningssällskapet i
Halland, gällande extern besiktning av meandringsprojekt Trolleberg
Ansökan, 2011-06-01, om medel för miljöinvestering för anläggning av våtmark
på fastigheten Alberta 1:16 i Staffanstorps kommun
Förhandsförbindelse, 2011-05-22, om anläggande av damm/våtmark på
fastigheten Alberta 1:16 i Staffanstorps kommun
Ansökan, 2011-06-01, om medel för miljöinvestering för anläggning av våtmark
på fastigheten Alberta 2:50 i Staffanstorps kommun
Förhandsförbindelse, 2011-05-20, om anläggande av damm/våtmark på
fastigheten Alberta 2:50 i Staffanstorps kommun
Anmälan om vattenverksamhet, 2011-06-10, för anläggande av damm/våtmark på
fastigheten Södra Ugglarp 1:1 samt Björnstorp 1:1 i Lunds kommun
Länsstyrelsens beslut, 2011-05-17, angående anmälan om vattenverksamhet för
anläggande av damm/våtmark på fastigheten Lunnarp 6:4 och 7:19 i Lunds
kommun
Länsstyrelsens underrättelse, 2011-04-28, avseende startbesked angående
miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Björnstorp 1:1 i
Lunds kommun
Länsstyrelsens beslut, 2011-05-02, om ersättning för miljöinvestering för
restaurering av våtmark på Björnstorp 1:1 i Lunds kommun
Länsstyrelsens underrättelse, 2011-05-05, avseende startbesked angående
miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Fjelie 19:3 i Lomma
kommun
Länsstyrelsens beslut, 2011-05-11, om ersättning för miljöinvestering för
restaurering av våtmark på fastigheten Fjelie 19:3 i Lomma kommun
Länsstyrelsens underrättelse, 2011-05-09, avseende startbesked angående
miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Klostergården 2:5 och
3:1 i Lunds kommun
Länsstyrelsens beslut, 2011-05-11, om ersättning för miljöinvestering för
restaurering av våtmark på fastigheten Klostergården 2:5 och 3:1 i Lunds
kommun
Länsstyrelsens underrättelse, 2011-05-09, avseende startbesked angående
miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Lilla Bjällerup 14:1 i
Staffanstorps kommun
Länsstyrelsens beslut, 2011-05-11, om ersättning för miljöinvestering för
restaurering av våtmark på fastigheten Lilla Bjällerup 14:1 i Staffanstorps
kommun
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•

Protokollsutdrag, 2011-05-03, från Tekniska nämndens arbetsutskott i Lunds
kommun angående avtal avseende två tjänster som projektsamordnare och
projektmedarbetare (100 %) för Kävlingeåns vattenråd, Höje å vattenråd och
tekniska förvaltningen Lunds kommun

Av anmälningarna diskuterades enbart Björnstorp, där Ekologgruppen har
dialog om ett dämme med markägaren.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga anmälningarna till handlingarna.
3. Höjeåprojektet
Etapp 1: Höjeåstråket – Lägesrapport och diskussion kring broarna vid Trolleberg
(Bilaga 2).
Cecilia och David redogör för vad som hänt i frågan. Arrendatorn Larsson vill helst
ha ny bro men tycker inte det är nödvändigt, vill nog helst inte ha fler maskiner som
kör i området. Markägaren Wachtmeister vill helst ha bron helst kvar men har
förståelse för om projektet inte kan lyfta bort och sätta tillbaka bron. Det räcker i så
fall med det befintliga vadet som antagligen inte ens behöver förbättras då det
kommer att rinna mindre vatten än tidigare i fåran. Däremot vill man gärna ha en
enkel gångbro, typ två stockar med brädor. Uppskattad kostnad för en sådan bro är ca
10-15 000 kr. Det har tidigare funnits en liknande bro på platsen. Förslaget blir att
föreslå en ny enkel gångbro för presidieberedning och på nästa styrelsemöte.
Markägaren har generellt varit mycket tillmötesgående vilket är ett argument för en
gångbro. Projektet kan inte lämna någon garanti för att bron blir kvar vid extrema
högflöden, underhållet föreslås ligga på markägaren. Anmälan om ändrade
förhållanden behöver meddelas till Lst. Kostnadsförslag på borttagande av bro m m
tas fram av Ekologgruppen. Möte med alla berörda parter ordnas snarast.
Presidieberedningen har mandat från styrelsen att slutföra Trollebergs-entreprenaden,
information om frågan på nästa styrelsemöte.
Etapp 2 - Redovisning av pågående arbete
David redogör för pågående arbete enligt bilaga A
Våtmarksrestaurering
Fels mosse: Möte med markägarna hålls måndag den 29/8 kl 18, David skickar ut
kompletterande handlingar och en uppdaterad version av planen för restaureringen.
Diskuterades kring markersättning/köp av del av fastigheten Vallkärra 6:36. Lunds
kommun ämnar förvärva aktuell mark. David har komit överens med markägaren om
belopp för markersättningen m m.
David redogjorde för frågan om ersättningen till Börje Nilsson (fastigheten Stångby
1:5). BN lider skada av de förhöjda nivåerna i mossen eftersom det inte rensats vilket
då kommunen skulle kunna ses som ansvariga för enligt överenskommelsen om
rensningsansvar. David pratar med Börje och erbjuder några tusen kr för den skada han
lider förutom ersättningen för skjul som måste rivas för att marken ska kunna fyllas
upp.

Dammar/våtmarker
V26, Lunnarp 6:4. Grannen har överklagat till miljödomstolen bl a med hänvisning till
extra hänsyn vid besprutning och bristande information kring projektet och yrkar på att
dammen behöver tillståndsprövas. Ekologgruppens yttrande har kommit in till
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domstolen, handläggningstiden beräknas till mellan 3 och 6 mån. Domstolens beslut
kan ta två vägar. Antingen avvisas kravet på tillståndsprövning eller så ställs det krav
på tillståndsprövning. Fallet skulle kunna bli intressant prejudikat. Just nu bara att
avvakta domstolens beslut och dammen flyttas till etapp III.
Lomma ängar. Lomma kommun är markägare men arrendatorn är negativ. Vi
avvaktar.
Alberta 2:50 1:16, inga problem för tillfället, anbud har kommit in. En entreprenör
vill ha förlängd slutförandetid till 15/11. Det kan då bli problem med alltför våta
marker för att kunna genomföra entreprenaden. Denna entreprenör har det klart lägsta
priset. Ekologgruppen vänder sig till entreprenören med det näst lägsta priset och frågar
dem om den har ett lägre pris om slutförandetiden flyttas fram i tiden.
Trädplantering Generellt går det trögt med trädplantering, villkoren för ”dåliga”
eftersom trädplantering medför underhållkostander och då vill markägare ha betalt för
detta arbete.
Dynnbäcken, avfasning och trädplantering är på gång. Planen är att Staffanstorps kmn
tar över dikningsföretaget. Åtgärden tas in som objekt under utredning i etappen.
Bro vid Äspet Anna har fått samtal om eventuellt stöd till gångbro vid Äspet.
Diskussionen ledde fram till att stöd måste ha någon form av anknytning till
avtalsbundet rekreationsstråk, vilket inte är aktuellt i området.
Etapp III - Genomgång av målsättningsplan, upphandling av konsult och
samarbetsavtalet kopplat till dagvattenfrågor.
Upphandling av konsult. Bråttom med upphandling av konsult inför nästa år. På
styrelsemötet den 6/9 ska beslut tas om att beredningsgruppen får i uppdrag att ta in
anbud. Det behöver finnas ett klart upphandlingsunderlag som kan läggas ut på Opic
den 7/9. Jonas jobbar med detta.
Dagvatten, hur den nya skrivningen om dagvatten ska se ut i samarbetsavtalet ligger på
sekretariatet att ta fram ett förslag på.
Miljöanpassad rensning kom också på tal, Jonas och Cecila hör med presidiet vad de
tycker i frågan och eventuellt skickas en justerad ansökan igen när det är dags för
LOVA-ansökningar i november.
4. Reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar
Anna redogjorde kort för besiktningen av dammarna. Det konstateras att ett separat möte
i frågan är nödvändigt, tillsammans med Ekologgruppen och representanter för
dikningsföretagen. Anna försöker hitta en tid för mötet.
Beslut finns om att tillskriva kommunerna angående nya medel till skötselfonden. Anna
tar fram en skrivelse och skickar ut.
5. Dagvattengruppen
Frågan är hur dagvattengruppen ska organiseras i förhållande till Höje å VR. Helena har
frågat Ekologgruppen om de kan titta på detta och ta fram ett förslag på organisation.
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6. Höje å vattenråd - vattenförvaltning
Temadagar 2011
Jonas har i uppdrag att ta fram förslag på program till höstens temadag om föroreningar,
redovisar och bjuder in vid nästa styrelsemöte.
Vattenplan
Jonas redogör mkt kort för tankar kring vattenplan och koppling till de dokument som
Länsstyrelsen ska ta fram på uppdrag av Vattenmyndigheten.
Kommunerna behöver tillskrivas om medel till vattenplanen. Jonas föreslår att LOVA
medel söks redan i höst för att arbetet med vattenplanen ska kunna påbörjas nästa år.
Det ligger på Jonas att ta fram ansökan om LOVA-medel. I övrigt avvaktar vi med
vattenplanen och deltar i de diskussioner som ordnas av Länsstyrelsen i frågan.
7. Sammanträdestider 2011
Beredningsgruppen

13/10

kl. 08.30

Presidieberedningen

27/10

kl. 14:00

Styrelsen

6/9
8/11

kl. 14.00
kl. 14.00

Temadag

Lund
Lund

15/9 kl. 09.30-16.00 ca

8. Övriga frågor
Förfrågan ang. pilotprojekt för fosfor i vattendrag (information)
Det har kommit in mer information om projektet om fosforfällning i vattendrag. Jonas
tycker att ideen är intressant och inte ska avfärdas på en gång även om det finns många
frågetecken kring projektet. Jonas bevakar fortsatt händelseutveckling och håller
kontakt med Tomas Persson.
Sammansättning beredningsgruppen
Jenny Ahlqvist, Svedala kommun är tjänstledig, Markus Lanevi ersätter under tiden och
går in som ersättare för Svedala kommun i beredningsgruppen. Detta anmäls till nästa
styrelsemöte
Cecilia Backe tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Lund som ovan,

Cecilia Backe
Ordförande, Lunds kommun

Jonas Johansson
Projektsamordnare
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