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Minnesanteckningar
Alf Michelsen leder mötet och Jonas Johansson tar anteckningar.
JJ redogör för det befintliga samarbetsavtalet. Samarbetsavtalet reviderades 2012 bl a med
förändringen att vattenrådet får möjlighet att jobba med fördröjande åtgärder för dagvatten i
anslutning till vattendragen i området. Förslaget är att man arbetar inom ramen för det
befintliga avtalet fram till och med 2014-12-31 och under tiden arbetar fram ett nytt
samarbetsavtal att gälla från 2015.
RJ betonar vikten av att arbetet inte tappar fart och att det finns rätt kompentens bland
tjänstemännen i gruppen och politikerna i vattenrådets styrelse har rätt förankring.
HB betonar att VA-sidan kommer att ingå i gruppen med sin kompetens och att möjligheterna
för VA-kollektivet att bidra till kostnaderna för åtgärderna i enskilda projekt.
PN resonerar kring möjligheterna för VA att bidra till kostnaderna. Nytta för abonnenterna
måste kunna motiveras. En möjlighet är att trycka på betydelsen att reningsverk och
dagvattenledningar ska fungera och att ån är recipienten och att det kan vara ett motiv
föråtgärderna.
CvF påtalar att vattenrådet redan jobbar med ett fördröjningsprojekt på Ladugårdsmarken i
Lund, och att den frågan i dagsläget ligger hos Mark- och exploateringskontoret i Lund
eftersom det är kommunens mark.
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HB betonar att Länsstyrelsen inte längre släpper igenom detaljplaner där dagvattnet inte är
hanterat på ett hållbart sätt vilket indikerar på frågornas betydelse.
RJ vill att hanteringen av dagvatten på något sätt ska finnas med i de exploateringsavtal som
kommunen går in i.
AM trycker både på vikten av att engagerade markägare finns med i vattenrådet och på risken
för att det blir alltför mycket diskussion kring frågorna i vattenrådets styrelse.
BP menar att det nu är viktigt att prioritera dagvattenåtgärder framför gröna åtgärder som
syftar till att främja biologisk mångfald och minska näringsläckage.
HB försöker lyfta fram att även sådana åtgärder ger en stor total samhällsnytta och att
åtgärderna ofta överlappar och kompletterar varandra.
JJ berättar att begreppet ekosystemtjänster som syftar till att sätta ett pris på tjänster som
ekosystemen förser oss med är ett starkt växande område inte bara inom forskningen.
CvF menar att det är mycket viktigt att planerarna finns med i dagvattengruppen.
RJ trycker på markägarnas betydelse då det är mark som behövs för att genomföra åtgärderna.
AM tycker det är viktigt att börja jobba så snart som möjligt. Lomma kmn har avsatt pengar
för detta arbete i investeringsbudgeten för 2014.
JJ påtalar att det ofta tar ganska lång tid från det att en åtgärd börjar planeras till dess att
spaden kan sättas i marken (många åtgärder kräver t ex tillstånd från domstol) och därför
kommer det sannolikt inte att behövas så mycket pengar till entreprenadarbeten innan 2015.
AM påminner om att det står tydligt i stadgarna för Höje å vattenråd att den som finansierar
en verksamhet även fattar beslut om denna.
Det konstateras att fördelningsprinciperna 58-21-21 gäller för hela avrinningsområdet och
bygger på yta av området samt att det även finns en viss befolkningsfaktor i fördelningen.
JJ berättar att inom Höjeåprojektet så står kommunerna för en grundfinansiering till f f a
konsultkostnader och att finansiering sedan söks från Länsstyrelsen för varje enskilt projekt.
Samma arbetssätt förordas för dagvattenarbetet men att stöd då även ska kunna sökas från
VA-organisationerna om nytta för taxebetalarna kan påvisas.
RJ menar att det finns behov av att vattenarbetet är samlat och att det behöver tas fram
överskådlig information som förklarar formerna för samarbetet och nyttan med det
HB sammanfattar om vad för typ av redovisning som behöver tas fram av dagvattengruppen i
samarbete med JJ:
Förslag till tidsplan, arbetsplan, budget/kostnadsförslag, beskrivning av organisation samt
arbets- och delegationsordning. Detta behöver finnas framme till vattenrådets stämma 201305-28 för att det ska kunna ingå i vattenrådets äskande till kommunerna inför 2014.
Förslag på nytt samarbetsavtal behöver också tas fram till hösten 2013.
HB berättar också att alla Kommunstyrelser har fått en pärm med information om
dagvattengruppens arbete som bl a innehåller listan på åtgärdsförslag.

Listan med åtgärdsförslag har även en prioritetsordning men behöver kompletteras med
kostnadsförslag. Vissa av projekten i listan är samma som är föreslagna inom Höjeåprojektet.
AM tycker att det är viktigt att ett pilotprojekt kan påbörjas så snart som möjligt. Ett
pilotprojekt som skulle kunna testa de juridiska möjligheterna att använda VA-pengar till
åtgärder i avrinningsområdet.
Diskussion kring pengafrågan inför 2014.
JJ berättar att det finns en del pengar kvar inom Höjeåprojektet och att en del av dessa skulle
kunna användas för konsultinsatser under 2014.
Mötet föreslår ändå att det ska äskas mer pengar till arbetet inför 2014 och att dagvatten läggs
till som en ytterligare post i äskandet till kommunerna inför 2014.
HB menar att det också är viktigt att visa vad det skulle kosta om man inte gör några åtgärder.
I Lund är frågan generellt sett stor då den kopplar till exploateringen och att en del pengar ska
komma därifrån
I Lomma finns inte kopplingen till exploatering utan pengar tas direkt ur kommunens budget.
I Staffanstorp tas också en del pengar från exploatering.
HB kallar samman dagvattengruppens tjänstemän för fortsatt arbete med det underlag som ska
tas fram.
Efter det att BP, BL, AM och RJ har gått föreslår resterande möte att 1 Mkr totalt ska äskas
från kommunerna för arbetet med pilotprojekt under 2014.
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