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Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen
Datum,tid och plats:
2015-04-13, ca kl 13.30-15.30, Kristallen, Lund
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Ärenden:
1. Minnesanteckningar från förra mötet
Inga kommentarer på minnesanteckningarna.
2. VA SYD informerar om hur långt man kommit i diskussionerna kring Källby
Michael Petersson från VA-syd informerar om framtida avloppsvattenreningen i Lund.
Anledningen till att det sker en utredning om hur avloppsvattnet ska hanteras beror på
att Källby kommer nå kapacitetstaket ca 2023. Det två alternativ som diskuteras i
dagsläget är ombyggnation av Källby alternativt leda avloppsvattnet till Sjölunda. Det
finns ett stort tryck på området där det finns intresse att utveckla rekreationsområdet
och idrottsområdet öster om järnvägen. Carolina påpekar att det är ett hett område för
bostäder och det är en stor yta som motsvarar hela centrala Lund.
Oavsett om reningsverket blir kvar på Källby eller om det kommer flytta så kommer
de dammar som idag är en del av reningen inte längre ingå i reningsprocessen. Det
sker en diskussion om hur dessa dammar ska användas i framtiden där bland annat
dagvattenfördröjning är ett alternativ. Jonas påpekar att det kanske inte är så estetiskt
attraktivt med dagvattendammar där vattennivån förändras.
Det har genomförts utredning angående reningsverkets effekt på Höje å dels om det
kommer finnas kvar och då måste byggas ut men även om det kommer avvecklas. För
Höje å är det i stort bättre om Källby läggs ner och på så vis minskar tillförseln av
näringsämne och andra förorenande ämne.
VA-syd planerar att ta beslut om var reningsverket ska placeras i år och sedan kan
man fortsätta att undersöka mer om hur området kring Källby kan utvecklas.

Vattenrådssamordnare: Jonas Johansson
Tekniska förvaltningen
Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND

Telefon
046-35 68 50

E-mail
Jonas.Johansson@lund.se

3. Projekten
Slut rapport Knästorp och vidare uppdrag
Rapporten presenterades vid förra styrelsemötet och fick då stark kritik i hur
informationen av utredningen hade nått ut till berörda. Johan Krook påpekade att man
borde ha informerat berörd markägare innan mötet. Jonas menar att utredningen inte
var någon nyhet utan placeringsförslagen hade visats på tidigare styrelsemöte.
Helena anser att rapporten skickades ut i ett förtidigt skede och att i framtiden borde
ett gemensamt beslut i gruppen tas innan utredningar/rapporter skickas ut till styrelsen.
Johan har gjort några förtydligande i rapporten och den anses nu vara färdig och
kommer läggas upp på hemsidan.
Angående skrivelsen om möjlig placeringen av en fördröjningsdamm vid Råby har
tekniska nämnden yttrat sig. Även byggnadsnämnden ska yttra sig innan ärendet tas
upp i KS. Jonas menar att det är viktigt att informationen når beslutsfattarna eftersom
det inte kommer vara enkelt att fördröja vattnet i ett senare skede, då det kommer
krävas många små åtgärder för att uppnå samma fördröjning som ett större
fördröjningsmagasin.
Ekologgruppen ska fortsätta arbeta med möjligheten att fördröja dagvatten i befintlig
bebyggelse. Johans tanke med utredningen är att fördjupa sig på några representativa
platser i området, med olika förutsättningar när det gäller bebyggelse, hårdgjorda ytor
med mera. Jonas påpekar att det är en strategiskt intressant utredning med tanke på
Knästorpskulvertarna och den dagvattenstrategi för befintliga områden som håller på
att tas fram.
Å-man/ett dikningsföretag
Ekologgruppen är den upphandlade konsulten för uppdraget. Jonas, Johan och David
har haft ett startmöte. Ekologgruppens tanke är att innan sommaren ha gjort en
konsekvensanalys där för- och nackdelar med att ha ett dikningsföretag utreds.
Hydromorfologisk undersökning
Utöver Rolf på TVRL är det fyra exjobbare som ska arbeta med projektet. Rolf jobbar
med projektet på 20 % från och med april. Jonas och Helena planerar att träffa
studenterna.
Avtalsskrivning markägare/ kommun
Inget nytt.
4. Nya etappen
Senaste dagen att komma in med anbud för den nya etappen är den 15 april. Efter
anbuden har kommit in kommer Jonas, Anna och Cecilia gör var sin utvärdering,
sedan lämnar de ett förslag till AU som tar beslut om vilken konsult som får
uppdraget.
5. Övrigt
Uppdaterad mejllista
Jonas uppdaterar listan under mötet.
Roller i dagvattengruppen
Helena påpekar att hon inte längre vill skriva kallelsen till mötet. Jonas visar
delegations- och arbetsordningen för Höje å och förtydligar att det som gäller för
beredningsgruppen även gäller för dagvattengruppen. Jonas ska se över och revidera
delegations- och arbetsordningen.

6. Sammanträdestider 2015

Ett extrainsatt möte kommer ske den 8 juni kl 13.30-16.
Styrelsen
09:00 i Lund

Arbetsutskottet
09:00 i Lund

Beredningsgruppen
08:30 i Lund

Dagvattengruppen
13:30 i Lund

/Rebecka Nilsson

2015-05-05
2015-06-02 (stämma)
2015-09-15
2015-11-10

2015-04-28
2015-09-01
2015-11-03

2015-04-22 (extra)
2015-08-18
2015-10-06

2015-06-08 (extra)
2015-08-24
2015-10-12

