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Sammanfattning 
På uppdrag av Höje å vattendragsförbund har ett förslag utarbetats för ombildning av förbundet 
till ett vattenråd. Ombildningen är ett led i införandet av EG: s ramdirektiv för vatten. Syftet för 
rådets medlemmar är främst att få bättre möjligheter att påverka den framtida vattenförvalt-
ningen, bl a statusklassning av och åtgärdsprogram för vattenförekomsterna i området. 
 
Vid ombildningen föreslås att det geografiska verksamhetsområdet utvidgas till att utöver Höje 
å avrinningsområde även omfatta den kustnära kilen mot Kävlingeån, samt de delar av mot-
svarande kil mot Sege å som ligger inom Lomma kommun. Verksamheten breddas vid en 
ombildning så tillvida att grundvatten skall ingå. Några av de viktigaste uppgifterna för ett 
vattenråd för Höje å ARO kommer att bli: 
 
• Att utgöra ett forum för diskussion och lokal samverkan kring vattenfrågor 
• Att vara samrådsorgan gentemot VM, 
• Att bedriva övrig remisshantering rörande vattenfrågor, 
• Att bistå VM/Lst i utarbetandet av miljömål/MKN och åtgärdsplaner, 
• Att organisera recipientkontroll/miljöövervakning, 
• Initiera och driva praktiska åtgärdsprogram för att främja god vattenkvalitet m m 
• Information och rådgivning, 
• Aktivt bidra i dagvattenfrågor och fysisk planering rörande vatten 
 
Rådets organisatoriska struktur föreslås förbli densamma som idag med en traditionell 
föreningsmodell med stämma (beslutande funktion), styrelse (förvaltande funktion) samt revi-
sorer (kontrollerande funktion), samt sekreterare och arbetsgrupper efter behov. Medlemskåren 
behöver vidgas till att omfatta alla intressenter i området såsom areella näringar, markägare, 
industri, fiskevård och naturvård. Likaså behöver representationen i styrelsen justeras. För att 
främja engagemanget hos tillkommande medlemmar föreslås vidare att indelningen i A- och B-
medlemmar tas bort, så att alla blir fullvärdiga medlemmar. 
 
Beträffande beslutanderätten föreslås att alla medlemmar skall ha en röst vid stämma och alla 
ledamöter en röst i styrelsen. För att enskilda medlemmar inte skall förlora kontrollen över hur 
tillskjutna medel används i olika projekt föreslås samtidigt att en befintlig formulering i stad-
garna utnyttjas som säger att i enskild fråga av ekonomisk betydelse kan varje medlem kräva att 
rösträtten skall stå i proportion till uppburen kostnadsandel. Denna formulering föreslås även 
gälla vid styrelsens beslutsfattande. 
 
En ny arbetsgrupp föreslås för den ordinarie verksamheten (recipientkontroll). Vidare bör rådet 
uppmuntra bildandet av kommunala/sektorsvisa vattengrupper (t ex lantbrukargrupp, fiske-
vårdsgrupp m m), dit de olika intressenternas representanter kan föra frågor som dryftas i rådet. 
Ombildningen innebär vidare att den nuvarande verksamheten (ordinarie verksamhet och 
Höjeåprojektet) vidgas med en tredje gren, vattenförvaltning. Den utökade administrationen för 
detta bedöms grovt motsvara en halvtidstjänst eller 280 000 kr/år. I bästa fall kan en stor del av 
dessa pengar erhållas som bidrag från VM. För att inom rimlig tid få igång en stabil verksamhet 
blir det dock sannolikt nödvändigt att kommunmedlemmarna under en övergångsperiod 
förbinder sig att skjuta till medel för en sådan tjänst, i den mån bidrag från VM inte räcker till. 
Detta kan motiveras av att kommunerna kan uppnå samordningsvinster genom att yttra sig 
gemensamt genom ett vattenråd istället för enskilt. 
 
Kostnaden föreslås då fördelas mellan kommunerna på samma sätt som för den ordinarie 
verksamheten idag, d v s Lund 55%, Staffanstorp 20 %, Lomma 20 %, samt Svedala 5 %. 
Om bidrag från VM mot förmodan helt skulle utebli innebär detta en årlig kostnad enligt 
följande, Lund: 154 000 kr, Staffanstorp och Lomma: vardera 56 000 kr, Svedala: 14 000 kr.  
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Bakgrund 
Höje å vattendragsförbund (HVDF) har tagit initiativ till att bilda ett vattenråd för Höje å 
avrinningsområde genom ombildning av vattendragsförbundet. Föreliggande utredning utgör ett 
förslag till hur en sådan ombildning skulle kunna ske. Utredningen har utförts av Ekolog-
gruppen i Landskrona AB på uppdrag av HVDF. Arbetet har finansierats med bidrag från 
Vattenmyndigheten (VM) för Södra Östersjön. 
 
Bildandet av vattenråd är ett led i införandet av Europeiska unionens vattendirektiv 
(2000/60/EG), som har implementerats i Svensk lagstiftning genom Vattenförvaltnings-
förordningen (SFS 2004:660). 
 
Under 2007 kom ett EU direktiv, 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks. 
Direktivet är i nuläget inte implementerat och vidare arbete avvaktas. 

Avgränsningar av uppdraget 
Inom ramen för detta uppdrag har ej ryms kontakter/diskussion med alla potentiella medlemmar 
i ett framtida vattenråd. Första steget vid fortsatt arbete med bildande av ett vattenråd bör därför 
vara att inleda sådana kontakter. Utifrån resultaten av dessa kan sedan ett slutgiltigt förslag till 
vattenråd för Höje å utarbetas (se vidare i stycket ”tidsplan för fortsatt ombildning”). 
 

Vad är ett vattenråd 
Ett vattenråd är ett samverkansorgan för vattenfrågor vars verksamhetsområde sammanfaller 
med ett eller flera avrinningsområden. Huvudprincipen är ett vattenråd för varje huvud-
avrinningsområde, d v s avrinningsområden som mynnar direkt i havet och vars yta är minst 
200 km2. En grundprincip är att vattenrådets medlemskår ska avspegla de intressen och 
verksamheter från såväl offentlig och privat som ideell sektor som berör avrinningsområdets 
vattenförekomster. Alla som berörs av vattenfrågor inom verksamhetsområdet skall ha 
möjlighet att göra sig hörda inom vattenrådet. 
 

Vad gör ett vattenråd 
I vattenrådets grundverksamhet ingår: 
 

• att sinsemellan diskutera och samverka kring vattenfrågor, 

• att delta i samråd och samverkan med VM och andra myndigheter i vattenfrågor, samt därmed 

• att ta ställning i olika frågor rörande vattenförekomster 

• att bistå VM/Lst i arbetet med att ta fram förslag på miljökvalitetsmål/miljökvalitets-
normer (MKN) och åtgärder 

 
Utöver detta finns alla möjligheter för ett enskilt vattenråd att, i mån av resurser och ambition, 
aktivt verka för förbättrad vattenkvalitet genom rådgivning, deltagande i praktiska vatten-
vårdsprojekt med mera (se vidare under Vattenrådets verksamhet). I de fall vattenråd 
tillkommer genom ombildande av VDF övertar de som regel även arbetet med den samordnade 
recipientkontrollen. 
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Varför bilda ett vattenråd 
Det finns inga krav på att vattenråd måste bildas för alla avrinningsområden. Däremot finns det 
i vattenförvaltningsfördningen en särskild samverkansparagraf (2 kap. 4 §) som ställer tydliga 
krav på VM beträffande samverkan och samråd. Enligt denna paragraf skall VM 
 

• samråda med de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och 
enskilda som berörs innan beslut fattas om kvalitetskrav, förvaltningsplaner, 
åtgärdsprogram eller i övriga frågor av större betydelse.  

• planera sitt arbete så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs 
av vattenförvaltningen. 

 
För att effektivisera detta arbete är det VM: s önskan att ett VR där alla ovan nämnda aktörer 
ingår bildas för varje avrinningsområde. Därmed behöver VM endast vända sig till en lokal 
samrådspart i varje avrinningsområde vilket väsentligt underlättar myndighetens arbete. VM 
arbetar också aktivt med att bistå lokala aktörer i bildandet av vattenråd. 
 
För rådets medlemmar finns också fördelar i form av bättre möjligheter att påverka vatten-
förvaltningen. Bland annat kommer vattenråden att ges möjlighet att på ett tidigt stadium delta i 
diskussioner och förberedelser om hur vattenresurser ska hanteras. Vidare kan samrådsyttranden 
få större tyngd om de framförs genom ett vattenråd, förutsatt att enighet uppnås inom rådet. 
 
För medlemmarna i vattenrådet finns också rationaliseringsvinster att hämta. Istället för att varje 
medlem utarbetar enskilda yttranden, synpunkter och förslag till VM kan detta göras gemensamt 
genom vattenrådet. En ytterligare fördel är att kompetensen kring vattenfrågor inom avrinnings-
området samlas i ett gemensamt organ. Den bredare samverkan som kommer att ske inom rådet 
bör också leda till ökad förståelse för miljöproblemen i våra vatten, en bredare uppslutning 
kring vattenvårdsarbetet och därmed ökade möjligheter att uppnå bättre vattenkvalitet. 
  
 

 

Vattenrådets målsättning 
De övergripande målen med vattenrådens arbete är att: 

− Värna och förbättra kvaliteten i våra vattenmiljöer 
− Skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna i avrinningsområdet 
− Utgöra ett forum för samverkan vars medlemskår väl speglar intressenterna inom 

verksamhetsområdet. 
− Bidra aktivt i det kommande arbetet med vattenförvaltningen. 

 
OBS! Det ska påpekas att vattenrådet inte är någon myndighet och inte kan överta något 
formellt ansvar från sina deltagare. 

Nyttan för medlemmarna med att bilda ett vattenråd: 
 

• Bättre förutsättningar att påverka vattenförvaltningen 

• Bättre möjligheter för vattenvårdsarbete genom bredare samverkan 

• Bättre möjligheter ta tillvara kunskap och engagemang på ett lokalt plan 

• Effektivare samrådsprocess för alla parter 
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Ombildning av Höje å vattendragsförbund 
Att ett vattenråd bildas genom ombildning av Höje å VDF är på många sätt naturligt. VM har 
tydligt framfört att det är viktigt att befintliga kunskaper och nätverk rörande vattenfrågor på det 
lokala planet tas tillvara. De anger också VDF som en vanlig och lämplig organisation att utgå 
ifrån vid bildandet av ett vattenråd. 
 
För att uppfylla de intensioner som finns med vattenråden kräver dock en ombildning av Höje å 
VDF att både medlemskåren och verksamheten breddas. Vissa tillägg/justeringar i stadgarna 
föreslås också. Grundstrukturen i den nuvarande organisationen kan däremot i princip behållas 
om än med viss påbyggnad av fler arbetsgrupper knutna till rådet. 
 

Verksamhetsområde 
Idag sammanfaller vattendragsförbundets verksamhetsområde med Höjeåns avrinningsområde 
(ARO). Vid ombildning till ett vattenråd föreslås verksamhetsområdet vidgas till att utöver 
själva ARO även omfatta hela den kustnära kilen mellan Höje å och Kävlingeåns ARO. Samt de 
delar av kilen mot Sege å ARO i söder som ligger inom Lomma kommun. Den föreslagna 
uppdelningen av kilen mot Sege å följer önskemålen från Segeåns VDF, och innebär att 
resterande delar av denna kil förs till ett framtida vattenråd för Sege å. En karta över det 
föreslagna verksamhetsområdet finns i figur 1. 
 
Kustvattnet ska inte ingå i vattenrådets verksamhet, däremot ska det finnas en koppling med 
kustvattenrådet genom en gemensam representant. 
 
 

Figur 1.   Översikt över föreslaget verksamhetsområde (tjock röd linje) för Höje å vattenråd. 

Segeåns AROSegeåns AROSegeåns AROSegeåns AROSegeåns AROSegeåns AROSegeåns AROSegeåns AROSegeåns ARO

Kävlingeåns AROKävlingeåns AROKävlingeåns AROKävlingeåns AROKävlingeåns AROKävlingeåns AROKävlingeåns AROKävlingeåns AROKävlingeåns ARO
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Vattenrådets verksamhet 
Ombildning av Höje å VDF till ett vattenråd kommer att innebära en breddning av den nuvar-
ande verksamheten. Denna består idag av den så kallade ordinarie verksamheten (recipient-
kontroll samt remissyttranden i vissa frågor rörande vattenmiljön) samt av det praktiska 
åtgärdsprojektet ”Höjeåstråket” som inleddes 2007. 
 
Vattendragsförbundet har även tidigare, mellan 1991 och 2003, arbetat med praktiska vatten-
vårdsåtgärder inom det så kallade Höjeåprojektet. ”Höjeåstråket” är tänkt att vara en första 
etapp i ett andra Höjeåprojekt som beräknas pågå till 2014. 
 
En viktig breddning om vattendragsförbundet ombildas till ett vattenråd är att verksamheten 
även ska omfatta grundvatten. Vidare behöver dagens recipientkontroll utökas för att uppfylla 
kraven i vattendirektivet. Utöver de vattenkemiska parametrarna ska bland annat även en rad 
biologiska parametrar övervakas. Hur den utökade verksamheten ska finansieras är för 
närvarande oklart och utförandet av de nedan föreslagna uppgifterna får ske i mån av resurser 
(se vidare under stycket ”Finansiering”).  
 
Ett vattenråd för Höje å ARO föreslås arbeta med följande uppgifter: 
• Fungera som forum för diskussion och lokal samverkan kring vattenfrågor 
• Samrådsorgan gentemot VM, 
• Övrig remisshantering rörande vattenfrågor, 
• Bistå VM/Lst i utarbetandet av miljömål/MKN och åtgärdsplaner, 
• Recipientkontroll/miljöövervakning* (utökad för att uppfylla kraven i vattendirektivet), 
• Initiera och driva praktiska åtgärdsprogram för att främja god vattenkvalitet samt naturvård 

och rekreation i anslutning till vattenmiljön* (Höjeåprojektet II) 
• Information och rådgivning om vattenfrågor till kommuner, myndigheter, företag och 

allmänhet 
• Aktivt bidra i 

- Kommunernas arbete med dagvattenfrågor 
- Övrig fysisk planering gällande vatten 

• Administration 
 
* De arbeten som tidigare drivits av vattendragsförbundet (recipientkontroll samt 
Höjeåprojektet) föreslås övertas av Vattenrådet. Dock föreslås här att endast VDF: s gamla 
medlemmar ska vara beslutsföra (Se vidare under styckena ”Stämma” och ”Styrelse”). 

 



Rubrik 8 
Underrubrik 

 

 Ekologgruppen 

Arbetsgrupper 
Rec.kontroll/ 

Miljöövervakning 

Åtgärdsprogram 
(Höjeåprojektet) 

Övriga 
arbetsgrupper 

t.ex. 
dagvattengrupp 

Allmänheten 
Dialogmöten 
Information 
(websida) 
 

Adjungerade 
Forskare/experter 
Länsstyrelsen 
Jordbruksverket 
Kommunal planering 
Repr. för 
kustvattenråd 
Repr. för arbetsgr 
M fl. 

 

Sekreterare/ 
Beredningsgrupp 

Vattenråd 

Styrelse 
 

Stämma 

Organisation 
VM har varit tydliga med att vattenråden kan vara organiserade på olika sätt, beroende på lokala 
behov och förutsättningar. De vattenråd som hittills bildats skiljer sig också åt i flera avseenden. 
 
Höje å VDF är idag en ideell förening, organiserad enligt en traditionell modell med förbunds-
stämma (beslutande funktion), styrelse (förvaltande funktion) samt revisorer (kontrollerande 
funktion). Förbundet har också en sekreterare som sköter den löpande administrationen. Under 
den tid som Höjeåprojektet bedrivits har dessutom en arbetsgrupp funnits för detta projekt. 
 
Denna grundstruktur föreslås behållas även vid ombildning till ett vattenråd (se figur 2). 
Eftersom verksamheten breddas kan det dock bli aktuellt att bilda fler arbetsgrupper för olika 
teman eller geografiska delområden (se vidare under stycket ”Arbetsgrupper”).  
 
Adjungerade till vattenrådet har som uppgift att bistå som experter i specifika frågor, 
exempelvis plansektorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.   Organisationsschema (förslag) över vattenråd för Höje å ARO. 

 
Beträffande rådets organisation föreslås 
• att VDF: s befintliga organisatoriska grundstruktur bibehålles. 
 

Vattenrådet övertar inget formellt ansvar från sina deltagare. Således behåller exempelvis 
dikningsföretagen sina rättigheter och skyldigheter, och fattar liksom tidigare beslut om sin 
verksamhet. 
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Medlemmar 
Dagens medlemmar i vattendragsförbundet utgörs av Lund, Staffanstorp, Lomma och Svedala 
kommuner samt av dikningsföretagen inom avrinningsområdet. En grundläggande tanke med 
vattenråden är att deras medlemskår ska omfatta alla som berörs av vattenfrågor och väl spegla 
de intressenter som finns i verksamhetsområdet. Vid ombildning av vattendragsförbundet till ett 
vattenråd är det därför önskvärt att medlemskåren breddas. 
 
Utöver kommunerna utgör de areella näringarna, främst jordbruk, det dominerande intresset 
inom avrinningsområdet. Närstående, till stor del överlappande, intressegrupper är markägare 
och dikningsföretag, varav den sistnämnda alltså redan är medlem i VDF. Andra företag och 
industrier med utsläpp till, eller annan verksamhet som berör, ån kan ses som en annan 
intressegrupp. Hit hör till exempel kvarnägare men även luftfartsverket och vägverket genom att 
en del av avrinningen från Sturups flygplats samt från flera större vägar leds till Höje å. Höje å 
fiskevårdsområdesförening är ytterligare en intressent liksom lokala naturvårdsorganisationer då 
ådalen utgör ett av traktens viktigaste natur- och friluftsområden. 
 

A- och B-medlemmar 
I dagens VDF är medlemmarna uppdelade i en A-grupp (dit kommunerna hör) och en B-grupp 
(alla övriga medlemmar). Denna typ av indelning finns även i vissa av de hittills bildade 
vattenråden. Det vanliga är då att kommuner, industri och representanter för areella näringar 
utgör huvud- (A-) medlemmar medan representanter för bl a ideella organisationer utgör 
observatörer (B-) medlemmar med yttranderätt men ingen rösträtt. Normalt är grupptillhörig-
heten kopplad till medlemsavgiften så att B-gruppen är befriad från, eller endast erlägger en 
symbolisk avgift. 
 
Syftet med uppdelningen i A- och B-medlemmar är att försäkra sig om att beslutanderätten skall 
vara kopplad till de ekonomiska medlen som varje medlem tillskjuter och/eller medlemmarnas 
ansvar/skyldigheter i olika sammanhang. Vanligen gäller detta i första hand den samordnade 
recipientkontrollen där vissa verksamhetsutövare (i Höje å VDF endast kommunmedlemmarna) 
omfattas av krav på egenkontroll (recipientkontroll). 
 
De nämnda syftena bedöms dock kunna uppnås även utan uppdelning i A- och B-medlemmar 
genom att utnyttja en befintlig formulering i stadgarna som säger att varje medlem i enskilda 
frågor kan begära rösträtt vid stämman i förhållande till uppburen kostnadsandel. Indelningen i 
olika medlemskategorier skulle på så vis kunna tas bort vid ombildningen till ett vattenråd vilket 
sannolikt skulle bidra till ett ökat engagemang i rådets arbete. 
 
 
Beträffande rådets medlemskår föreslås mot bakgrund av ovanstående 
• att medlemskap i ett första skede erbjuds alla de i tabell 1 angivna aktörerna, 
• att indelningen i A- och B-medlemmar tas bort, 
• att ingen övre gräns för antalet medlemmar skall finnas, 
• att alla aktörer inom verksamhetsområdet som berörs av vattenfrågor och kan förväntas 

verka i enlighet med rådets målsättningar, ska kunna upptas som medlemmar, samt 
• att ansökan om medlemskap görs till styrelsen som fattar beslut i frågan 
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Tabell 1. Förslag till medlemmar i ett  vattenråd 
för Höje å ARO. 

Lunds kommun 

Staffanstorps kommun 

Lomma kommun 

Svedala kommun 

Dikningsföretagen 

Areella näringar/markägare (t ex LRF, jordägarförbundet) 

Övr. företag/industrier 

Luftfartsverket/Vägverket 

Fiskevården (t ex Höje å FVOF) 

Naturvården (t ex SNF-Skåne, SkOF) 

Berörda byalag/hembygdsföreningar 

Samarbetskommitten för Alnarpsströmmen 

 
 

Kommunmedlemmar 
I det nuvarande vattendragsförbundet är Lund, Staffanstorp, Lomma och Svedala kommuner 
medlemmar. Höje å avrinningsområde omfattar även mindre delar av Kävlinge, Skurup och 
Sjöbo kommuner. De tre sistnämnda berörs dock mycket marginellt och omfattar tillsammans 
endast cirka 6 % av avrinningsområdets yta. Även Svedala kommun är förhållandevis 
marginellt berörd och omfattar cirka fem procent av avrinningsområdet. Härifrån är dock 
påverkan större eftersom Sturups flygplats ligger inom detta område. Ytterligare 
kommunmedlemmar kan utgöra en resurs som bidrar till ökad kompetens och engagemang 
kring vattenfrågor. För att rådet skall fungera effektivt är det samtidigt önskvärt att antalet 
medlemmar inte blir alltför stort och de nuvarande kommunmedlemmarna i 
vattendragsförbundet bedöms kunna representera de kommunala intressena i vattenrådet på ett 
fullgott sätt. 
 
Beträffande kommunernas medlemskap i vattenrådet föreslås 
• att denna inledningsvis blir densamma som i det nuvarande VDF, d v s att Lund, 

Staffanstorp, Lomma och Svedala kommuner är medlemmar, samt 
• att det står övriga kommuner som ligger inom verksamhetsområdet fritt att ansöka om 

medlemskap om de så önskar. 
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Stämma 
Enligt de nuvarande stadgarna kallas alla medlemmar till ordinarie stämma senast 30 dagar i 
förväg och till extra stämma senast 14 dagar i förväg. Till kallelse fogas föredragningslista, 
samt, vid ordinarie stämma, förvaltnings-, års- och revisionsberättelse, arbetsplan, 
kostnadsbudget och förslag till utdebitering för kommande verksamhetsår. 
 
Vid ordinarie stämma behandlas följande ärenden: 

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
2. Justering av röstlängd vid sammanträdet 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 
4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser 
6. Fastställande av rådets balansräkning med medelsdisposition 
7. Val av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa 
8. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
9. Val av revisorer och suppleanter för dessa 
10. Val av representant jämte suppleant i Öresunds vattenvårdsförbund 
11. Av styrelsen uppgjord arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande 

verksamhetsåret 
12. Av styrelsen uppgjort förslag till utdebitering hos medlemmarna 
13. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman. 

 
Dessa principer för stämmans arbete bedöms vara lämpliga även i ett framtida vattenråd. För att 
uppfylla intentionen om lokal förankring måste dock, enligt VM, alla som berörs av vatten-
förvaltningen kunna göra sina röster hörda i vattenrådet. Rätten att få ärende prövat vid 
ordinarie stämma bör därför vidgas till att omfatta alla sådana organisationer, även om de inte är 
medlemmar av vattenrådet. 
 
Vid ombildning till ett vattenråd föreslås 
• att ovanstående principer för stämmans arbete behålls, med tillägget 
• att alla organisationer som kan visa att de är berörda av en vattenfråga har rätt att få 

ärende/förslag prövat vid ordinarie stämma. 
 

Representation 
Enligt VDF: s nuvarande stadgar representeras varje medlem vid stämman av en för verk-
samhetsåret utsedd ordinarie ledamot med personlig suppleant. Senast den 1: e januari skall 
medlemmarna lämna uppgift till styrelsen om utsedd ledamot/suppleant till den ordinarie 
årsstämman. Utöver dessa ledamöter och suppleanter äger övriga av medlemmarna utsedda 
representanter, styrelsen, länsstyrelsen och övriga som styrelsen beslutar inbjuda rätt att delta 
vid stämman. De nuvarande principerna för representation bedöms väl lämpade även vid 
ombildning av VDF till ett vattenråd 
 
Mot bakgrund av detta föreslås 
• att nuvarande principer för representation vid stämma bibehålls. 
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Beslutsfattande 
Beträffande beslutsfattande vid stämman anger de nuvarande stadgarna följande: 

− Beslut fattas med enkel majoritet. 
− Varje medlem har en röst. 
− I fråga som är av ekonomisk betydelse och vid personval skall dock, om någon medlem 

begär detta, medlemmarnas röstetal istället beräknas i proportion till den kostnadsandel 
som varje medlem har att bära för ifrågavarande åtgärd. 

 
Dessa regler bedöms vara väl lämpade även för arbetet i ett framtida vattenråd. Genom punkten 
3 kan oro undvikas hos enskilda medlemmar att de ska förlora kontrollen över hur de egna 
bidragen till specifika åtgärder används. Lämpligt är till exempel att denna möjlighet utnyttjas i 
frågor rörande den samordnade recipientkontrollen, så att endast de medlemmar som betalar för 
denna bestämmer hur kontrollprogrammet bedrivs. 
 
Även för andra projekt kan varje enskild medlem kräva att denna regel tillämpas. Samtidigt har 
icke betalande medlemmar kvar möjligheten att bidra med råd och synpunkter även i dessa 
frågor. Formuleringen i punkt 3 rymmer även en värdefull flexibilitet genom att den medger att 
de betalande medlemmarna, om de enhälligt så önskar, kan välja att behålla principen om en 
röst för var medlem. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås 
• att reglerna för rösträtt vid stämma bibehålls så som de är formulerade i de nuvarande 

stadgarna vid ombildning av VDF till ett vattenråd 
  

Styrelse 
Vattenrådet förutsätts ha en styrelse som liksom i dagens VDF utgör dess förvaltande organ och 
sköter det löpande arbetet. 
 

Sammansättning och beslutanderätt 

Nuvarande förhållanden 
I dagens VDF är styrelsens sammansättning och beslutanderätt reglerad enligt följande: 

− Styrelsen skall bestå av nio ordinarie ledamöter, varav fem för Lunds kommun, två för 
Lomma kommun och två för Staffanstorps kommun. 

− Svedala kommun äger rätt att besätta en av Lunds kommuns fem suppleantplatser. 
− Varje medlem i grupp B äger rätt att med två representanter närvara och yttra sig vid 

styrelsens sammanträden 
− Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet styrelseledamöter eller suppleanter 

är närvarande. 
− Beslut fattas med enkel majoritet. 
− Varje ledamot har en röst och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 
I styrelsen äger alltså idag endast A-medlemmarna (kommunerna) rösträtt. 
 
Behov av justeringar 
Vid ombildning till ett vattenråd behöver den nuvarande sammansättningen och 
beslutanderätten i styrelsen justeras så att den bättre speglar den breddade medlemskåren och 
intressenterna i området. Inte minst är detta viktigt eftersom VR: s kontakter med VM av 
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praktiska skäl till stor del kommer att ske via styrelsen. De areella näringarna/markägare, 
industrin, fiskevården samt naturvården bör också vara representerade i styrelsen och ha 
möjlighet att påverka besluten i denna. 
 
Samtidigt är det nödvändigt att de nuvarande medlemmarna ensamma behåller beslutanderätten 
(med samma inbördes styrkeförhållanden som idag) i frågor som gäller recipientkontrollen och 
Höjeåprojektet. Detta bedöms bäst ske genom ett tillägg i stadgarna om att även styrelsens 
ledamöter (liksom medlemmarna vid stämman) i enskilda ärenden kan begära rösträtt i 
förhållande till uppburen kostnadsandel. 
 

Kommunernas representanter 
Antalet styrelserepresentanter från medlemskommunerna varierar i de vattenråd som hittills har 
bildats. Ibland utgörs kommunrepresentanterna enbart av politiker. I andra fall ingår även 
tjänstemän. Medverkan av tjänstemän kan vara värdefullt så tillvida att det kan tillföra 
expertkunskap om vattenfrågor till rådet. Tjänstemännen kan vara antingen huvud- eller 
observatörsmedlemmar. Den kommunala representationen i de två hittills bildade skånska 
vattenråden framgår av tabell 2. 
 

Tabell 2. Antal medlemskommuner samt dessas styrelserepresentanter 
fördelat på politiker och tjänstemän i de två hittills bildade skånska 
vattenråden. 

 Antal medlems-
kommuner 

Tot antal 
politiker 

Tot antal 
tjänstemän 

Rönneåns vattenråd 8 3 2 (VA+miljö) 

Ringsjöns vattenråd 3 3 3 (miljö) 

 
 
Det nuvarande antalet styrelserepresentanter från kommunerna i Höje å VDF är, som framgår av 
tabell 2, förhållandevis högt jämfört med flera av de vattenråd som nu bildas i landet. 
Bakgrunden till detta är att man önskat ha en representation i styrelsen som ungefärligt speglar 
kommunernas andel av de ekonomiska bidragen till Recipientkontrollen och Höjeåprojektet. 
 
En stor övervikt av kommunrepresentanter i styrelsen kan uppfattas negativt av andra 
medlemmar i rådet och begränsa dessas engagemang genom att de ser små möjligheter att 
påverka styrelsens arbete. Å andra sidan utgör kommunerna viktiga aktörer inom 
avrinningsområdet och är dessutom ansvariga för verksamheter som har stor betydelse för 
vattenresursanvändningen. Med hänsyn till detta bör ordförandeskapet i styrelsen 
permanent innehas av en kommun. 
 
Sett enbart till den löpande grundverksamheten i ett framtida vattenråd bedöms det räcka med 
ett mindre antal (1-2) representanter från varje kommun. Ett alternativ är därför att antalet 
kommunrepresentanter minskas något jämfört med idag. Detta bör då åtföljas av det ovan 
förslagna tillägget i stadgarna om att även styrelsens ledamöter i enskilda ärenden ska kunna 
begära rösträtt i förhållande till uppburen kostnadsandel. Med anledning av att ett nytt 
Höjeåprojekt nu inletts kan ett annat alternativ vara att kommunernas nuvarande representation 
behålls under projekttiden t o m 2014 (se tabell 3). 
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A- och B-medlemmar 
Beträffande indelningen i A- och B-medlemmar föreslås (se stycket medlemmar) att denna tas 
bort, vilket då skulle innebära att alla styrelserepresentanter blir ordinarie ledamöter med 
rösträtt. Även detta förslag bygger på ett stadgetillägg om att ledamöterna i enskilda frågor kan 
begära rösträtt i styrelsen i förhållande till tillskjutna medel. 
 

Om beslutsrätt 
I övriga sammanhang där vattenrådet har att ta ställning till olika frågor kan nämnas att inga 
strikta direktiv från VM finns för hur beslut ska fattas inom ett vattenråd. Beträffande rådets 
huvuduppgift, samråds- och remissärenden rörande vattenförvaltningen, har dock VM tydligt 
påpekat följande: 
 

− Om enighet inte kan nås inom VR kommer alla medlemmar att kunna framföra sin egen 
mening direkt till VM, 

− För att inte missa goda idéer är det dessutom VM: s uttryckliga önskan att ta del även av 
de alternativa uppfattningar/förslag som finns vid sidan av eventuella majoritetsförslag. 

 
Slutsatsen av detta är att styrkeförhållandena vid röstning mellan de ingående medlemmarna är 
förhållandevis oväsentlig. Är rådet splittrat kommer VM ändå att vilja ha in alla olika stånd-
punkter och tyngden hos varje sådan kommer att bero på vilka som står bakom dem. Vatten-
rådet ska alltså i första hand inte ses som ett forum där medlemmana röstar fram majoritets-
uppfattningar, utan där de genom diskussion kan uppnå ökad samsyn. Når man inte hela vägen 
till consensus redovisar man i sitt yttrande till VM alla de uppfattningar som föreligger och 
vilka medlemmar som stödjer vilka. 
 
Sannolikt kan dock VM budskap, att yttranden från eniga råd väger mycket tungt, främja en 
samsyn mellan medlemmarna att det är bättre att föra fram ett enat, om än kompromissat, 
förslag, än att driva en egen linje som får marginell betydelse.  
 

Förslag till justeringar rörande styrelsen 
Vid ombildning av VDF till ett vattenråd föreslås mot bakgrund av ovanstående 
• att intressenterna erbjuds representation i styrelsen i enlighet med tabell 3 för att bättre 

spegla den breddade medlemskåren, 
• att samtliga medlemmar ska utgöra fullvärdiga medlemmar, 
• att ordförandeskapet ska innehas av kommun, 
• att ett tillägg görs i stadgarna som säger att i enskilda frågor som rör specifika verksamheter 

och är av ekonomisk betydelse skall, om någon medlem så begär, ledamöternas röstetal 
beräknas i proportion till den kostnadsandel som varje medlem uppbär för ifrågavarande 
åtgärd, samt 

• att representanter för arbetsgrupper, lst, VM, forskare och övriga nyckelpersoner ska kunna 
adjungeras till styrelsen vid behov. 

 
Beträffande kommunernas representation föreslås 
• att Svedala kommun får en ordinarie representant (politiker eller tjänsteman), 
• att Lund, Lomma och Staffanstorps representation 

att nuvarande representation behålls under den tid det nya Höjeåprojektet pågår, t o m 2014, 
för att därefter ses över. 
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Tabell 3. Förslag till fördelning av styrelsemedlemmar i 
ett vattenråd för Höje å P = politiker, T = tjänsteman 

Kommunmedlemmar  

Lund 5 P 

Staffanstorp 2 P 

Lomma 2 P 

Svedala 1 P/T 

Övriga medlemmar  

Dikningsföretagen 1 

Areella näringar/markägare 2 

Industri/Övriga VU 1 

Fiskevården 1 

Ideella Naturvården 1 

 

Sekreterare/beredningsgrupp 
För att administrera den löpande verksamheten inom vattenrådet behövs en sekreterartjänst samt 
eventuellt även en beredningsgrupp. Redan idag finansierar medlemskommunerna i VDF en 30-
procentig tjänst för att sköta den nuvarande administrationen (15 % ordinarie verksamhet, 15 % 
Höjeåprojektet). I första hand föreslås att denna tjänst utökas för att täcka in den ökade volymen 
av det administrativa arbetet (se vidare under ekonomi). 
 
För Höje ås vattenråd och Kävlingeåns vattenråd, som båda har en administrativ tjänst på 50 % 
finns en ambition att samordna administrationen. 
 

Arbetsgrupper 
Detta är grupper som arbetar med enskilda verksamheter/projekt eller inom avgränsade del-
områden av rådets verksamhetsområde. För närvarande finns inom Höje å VDF en arbetsgrupp 
för Höjeåprojektet. Även frågor rörande den ordinarie verksamheten dryftas ibland i denna 
grupp. Allt eftersom verksamheten breddas kan det bli aktuellt att bilda fler arbetsgrupper för 
olika teman eller geografiska delområden, exempelvi dagvatten. I ett första skede bedöms det 
som lämpligt att en egen arbetsgrupp bildas för den ordinarie verksamheten, d v s den 
samordnade recipientkontrollen. 
 
Vilka arbetsgrupper som finns kan variera över tiden. Vissa (t e x recipientkontroll) kan finnas 
permanent, medan andra bildas och upplöses efter behov. Arbetsgrupperna kan förhålla sig till 
vattenrådet på olika sätt från fall till fall, beroende på syftet med och finansieringen av arbetet. 
Om t ex vattenrådet själv sökt och som organisation erhållit medel för att genomföra en viss 
vattenvårdsåtgärd kan en arbetsgrupp för detta bildas inom rådet. Om däremot enskilda 
medlemmar (t ex kommunerna) själva finansierar ett projekt kan en fristående arbetsgrupp för 
detta bildas där de betalande medlemmarna ingår. 
 
Lämpligt är i sådana fall att frågor kring projektet behandlas vid rådets styrelsemöten, varvid 
alla medlemmar har möjlighet att framföra råd och synpunkter, men att endast de betalande 
medlemmarna är beslutsföra i dessa frågor, genom att åberopa den ovan berörda principen om 
rösträtt i proportion till uppburen kostnadsandel. 
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Där så är lämpligt bör medverkan i arbetsgrupper vara öppen för alla som berörs av eller har ett 
engagemang i frågan, d v s även organisationer och enskilda personer som inte är medlemmar i 
vattenrådet. 
 

Kommunala/sektorsvisa vattengrupper 
För att den lokala förankringen verkligen ska fungera har man från VM: s sida understrukit 
vikten av att varje representant för tillbaka de frågor som dryftas i vattenrådet till de organisa-
tioner de representerar. För att skapa forum för denna återkoppling är det önskvärt att kommu-
nala vattengrupper bildas inom respektive medlemskommun. I dessa kommungrupper bör finnas 
representanter från både naturvårds- VA, och plansektor. 
 
På motsvarande sätt kan naturligtvis även andra medlemskategorier som är företrädda inom 
rådet (t ex jordbruksnäring eller dikningsföretag) bilda egna intressegrupper där deras repre-
sentanter kan föra tillbaka rådets olika frågeställningar. Denna typ av kommunala/sektorsvisa 
arbetsgrupper får på detta sätt ett nära samarbete med vattenrådet men ingår inte i själva rådet. 
 
 
Vid ombildning av VDF till ett vattenråd föreslås mot bakgrund av ovanstående 
• att befintlig arbetsgrupp för Höjeåprojektet behålls under projekttiden, 
• att en ny arbetsgrupp bildas för ordinarie verksamhet (recipientkontroll/miljöövervakning), 
• att ytterligare arbetsgrupper kan bildas vid behov/intresse för specifika projekt, eller 

delområden inom rådets verksamhetsområde, 
• att medverkan i grupper som avses under ovanstående punkt ska vara möjlig även för 

berörda/engagerade organisationer/personer utanför vattenrådets medlemskrets, samt 
• att vattenrådet uppmuntrar bildandet av kommunala/sektorsvisa vattengrupper som har ett 

nära samarbete med vattenmyndigheten. 
 

Allmänheten 
Allmänheten kan sägas vara representerade i vattenrådet genom folkvalda kommunrepre-
sentanter. Därutöver bör det i vissa fall vara möjligt för enskilda att ingå i framtida arbets-
grupper. För att underlätta kontakten med enskilda personer bör vattenrådet vidare ha en aktiv 
hemsida med väl uppdaterad information där allmänheten har möjlighet att ställa frågor och få 
svar. Vid särskilt stora behov av sådan dialog kan eventuellt även allmänna dialogmöten ordnas, 
där allmänheten ges möjlighet att direkt framföra synpunkter och få information om rådets 
arbete. 
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Ekonomi 

Nuvarande förhållanden 
I det nuvarande vattendragsförbundet är ekonomin uppdelad på två huvudgrenar; den ordinarie 
verksamheten (främst recipientkontroll) samt Höjeåprojektet. Förbundets medlemmar bidrar till 
de olika grenarna enligt bestämda fördelningar som framgår av tabell 4. 
 

Tabell 4. Nuvarande kostnadsfördelning mellan vattendragsförbundets medlemmar 

Medlemmar Ordinarie verksamhet (SRK, 
Admin, Remisser, Övr) 

Höjeåprojektet 

Lund 55 % 58 % 

Staffanstorp 20 % 21 % 

Lomma 20 % 21 % 

Svedala 5 % - 

Dikningsföretagen 1600 kr/år - 

 
 
Vid ombildande till ett vattenråd tillkommer en tredje verksamhetsgren i form av vatten-
förvaltning. För att underlätta ekonomihanteringen och få en överskådlig kostnadsbild över 
rådets verksamhet bedöms det lämpligt att ekonomin för denna tillkommande verksamhetsgren 
hålls separat från de nuvarande verksamheterna. Detta är också i linje med VM: s 
rekommendationer. 
 

Tillkommande kostnader 
Det administrativa arbetet kommer som tidigare nämnts att öka i omfattning vid ombildning till 
ett vattenråd och vidgning av verksamheten till att även omfatta vattenförvaltning. Hur 
omfattande ökningen blir beror i hög grad på hur aktivt rådet önskar engagera sig i samråds-
ärenden med mera. 
 
Med en ”normal” ambitionsnivå bedöms den tillkommande administrationen för den tredje 
verksamhetsgrenen grovt motsvara en 50-procentig tjänst eller drygt 280 000 kr/år. 
 
De huvudsakliga arbetsmomenten i en sådan tjänst blir: 

− samråd med VM, 
− löpande medverkan med synpunkter och underlag till VM: s arbete med analys, 

statusklassning, miljömål/MKN, åtgärdsprogram, förvaltningsplan och övervakning 
− intern samverkan och diskussion inom rådet, 
− allmän volymökning av det nuvarande administrativa arbetet bl a gällande: 
− remissärenden i olika vattenfrågor (detaljplaner m m) 
− information, rådgivning och dialog med allmänheten 
− möten 
− sökande av medel för olika åtgärder 
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Finansiering 

Statliga bidrag och vattenavgifter 
Eftersom nyttan med vattenråden till stor del ligger i minskad arbetsbörda för VM och läns-
styrelser bör grundprincipen vara att tillkommande administration i första hand finansieras med 
bidrag från VM eller via vattenavgifter. Från VM: s sida har poängterats att det ännu inte finns 
någon särskild finansiering för vattenrådens drift, men att man för närvarande arbetar på att 
ändra detta genom att begära pengar från regeringen där man har ett generellt önskemål om 
200 000 kr per vattenråd och år. Signaler tyder också på att bidrag kommer att utbetalas, men 
när och hur mycket är fortfarande oklart. 
 
Inom vattenförvaltningen är också avsikten att ett system med så kallade vattenavgifter ska 
införas från år 2010. Dessa medel ska visserligen i första hand användas för att genomföra de 
praktiska vattenvårdsåtgärder som föreslås i kommande åtgärdsprogram, men kan ev. även 
användas till vattenrådens administration. När ett sådant system i praktiken blir klart och hur det 
kommer att se ut är dock inte heller klart för närvarande. 

Medlemsavgifter 
Ytterligare en möjlighet kan vara att åtminstone delvis finansiera de tillkommande kostnaderna 
via medlemsavgifter. Om avgifterna ska fördelas jämnt mellan alla medlemmar kommer dock 
intresset att medverka i rådet sannolikt att bli minimalt. De ideella organisationerna, som lyfts 
fram som en viktig aktör i vattenråden, faller troligen bort redan vid små avgifter av symbolisk 
karaktär. Det är därför önskvärt att rådets medlemmar så långt möjligt är befriade från avgifter 
för den utökade verksamheten. 
 
För att få igång en stabil verksamhet i rådet inom rimlig tid är det sannolikt en nödvändighet att 
kommunmedlemmarna under en övergångsperiod förbinder sig att skjuta till medel för en 
deltidstjänst, i den mån bidrag från VM inte räcker till. Detta kan motiveras av att även 
kommunerna kan uppnå samordningsvinster genom att yttra sig gemensamt genom ett vattenråd 
istället för enskilt. En investering i vattenrådens administration bör därför kunna innebära en 
viss avlastning på andra kommunala enheter. 
 
Gör kommunerna inte detta får man acceptera att vattenrådets aktivitet i frågor som rör 
vattenförvaltningen varierar kraftigt över tiden och endast kan ske i den mån bidrag skjuts till. 
En stor nackdel med en sådan variant är att tillsättandet av en mer varaktig tjänst försvåras då 
inga långsiktiga garantier för finansieringen finns. Om kommunerna förbinder sig att skjuta till 
medel för en halvtidstjänst föreslås att kostnaden fördelas mellan kommunerna på samma sätt 
som i den nuvarande ordinarie verksamheten. Kommunernas kostnaderna för ett sådant 
åtagande framgår av tabell 5. 

Tabell 5. Förslag till kostnadsfördelning mellan vattendragsförbundets 
kommunmedlemmar för finansiering av en 50-procentig tjänst, och 
kommunernas totala årliga maxkostnad (om bidrag helt uteblir från VM). 

Medlemmar Procentuell fördelning Summa (om bidrag 
helt uteblir från VM) 

Lund 55 % 154 000 kr 

Staffanstorp 20 % 56 000 kr 

Lomma 20 % 56 000 kr 

Svedala 5 % 14 000 kr 

Summa: 100 % 200 000 kr 
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Förslag till justeringar 
Vid ombildning till ett vattenråd föreslås mot bakgrund av ovanstående 
• att ekonomin för det tillkommande arbetet med vattenförvaltning hålls skild från nuvarande 

verksamheter, 
• att befintlig sekreterartjänst utökas med i storleksordningen 50 %, eller 
• att en ny halvtidstjänst tillsätts för att hantera den ökade administrationen, 
• att nämnda tjänst i första hand ska finansieras via bidrag från VM, men 
• att kommunmedlemmarna under en övergångstid åtar sig att skjuta till medel till denna 

tjänst, i den mån bidragen inte räcker, samt 
• att i övrigt inga avgifter tas ut för medlemskap i vattenrådet utöver de som kommunerna 

idag betalar för recipientkontroll samt Höjeåprojektet. 
 
 

Tidsplan för fortsatt vattenrådsbildning i Höje å 
Det fortsatta bildandet av ett vattenråd för Höje å måste föreslås genomföras i enlighet med 
följande tidplan: 
 
1. Förankring av förslaget i Höje å vattendragsförbunds styrelse 8/4 2008           
 
2. Samråd med kommunledningarna 19/8 2008 

Förslag till ställningstagande: uppdrag till Höje å vattendragsförbund att remittera 
förslaget. 

 
 
3. Remissförslaget remitteras – HVF 2/9 
 
 
4. Bearbetning av remissversion och framtagande av slutgiltigt förslag som tillställs 

resp. kommun samt övriga intressenter som önskat bli medlemmar –  
 HVF dec 2008 (extra möte) 
 
 
5. Ordinarie årsstämma Höje å vattendragsförbund – maj 2009 

 Ett första beslut fattas om bildande.  
 
 

6. Extra årsstämma  - juni 2009 
 Upplösning av vattendragsförbundet, ombildning till vattenråd. 

 
 

7.  Bekräftelse hos vattenmyndigheten beträffande bildande av vattenråd 
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Förslag till stadgeändringar 
Ombildning av vattendragsförbundet kräver som ovan nämnts vissa justeringar/tillägg till stadgarna. Nedan följer en översikt av befintliga stadgar samt 
förslag till ändringar/tillägg. Ändringar tillägg har markerats med fet text. Observera att text i några fall också har strukits. Vidare har ordet ”förbund” 
genomgående ändrats till ”råd”. 
 

Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar 

§ 1. ÄNDAMÅL  

Höje å vattendragsförbund utgör en sammanslutning av kommuner, industrier, 
vattenavledningsföretag och övriga, vilka är beroende av Höje ås vattensystems vård 
och utnyttjande. Vattenförbundets ändamål är - att övervaka vården och utnyttjandet 
av Höje å inom verksamhetsområdet med hänsyn till kommunernas, industrins, jord- 
och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen - att 
initiera erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser för ån och vid behov administrera 
sådan verksamhet samt - att vara kontakt- och rådgivande organ angående åns 
kontroll, vård och utnyttjande.  

 

§ 1. ÄNDAMÅL 

Höje å vattenråd utgör en frivillig  sammanslutning av kommuner, industrier, 
vattenavledningsföretag och övriga, vilka är beroende av, eller engagerade i, vård 
och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhe tsområdet.  

Vattenrådets ändamål är att inom sitt verksamhetsområde: 

Skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna ino m verksamhetsområdet 

Utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som  berörs av vattenfrågor  

Verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet så att god ekologisk, 
kemisk och kvantitativ status uppnås i dessa och in gen försämring sker 

övervaka vården och utnyttjandet av Höje å med hänsyn till kommunernas, 
industrins, jord- och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets 
intressen 

initiera erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser för ån och vid behov administrera 
sådan verksamhet samt 

vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och utnyttjande av 
vattenmiljön.  

Ovanstående punkter skall omfatta både yt- och grundvatten 

 
§ 2. VERKSAMHETSOMRÅDE  

Förbundets geografiska verksamhetsområde omfattar hela Höje ås 
avrinningsområde inklusive Björkesåkra- och Häckebergasjöarna. 
Verksamhetsområdet kan ändras efter beslut av ordinarie förbundsstämma.  

§ 2. VERKSAMHETSOMRÅDE 

Rådets geografiska verksamhetsområde omfattar: 

hela Höje å avrinningsområde inklusive Björkesåkra- och Häckebergasjöarna, 
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 mellanliggande kustzon mot Kävlingeåns avrinningsom råde, 

den del av mellanliggande kustzon mot Segeåns avrin ningsområde som ligger 
inom Lomma kommun. 

(EV även kustvattnet i Öresund inom en sjömil från kusten. Avgränsning mot 
norr och söder?)  

Verksamhetsområdet kan ändras efter beslut av ordinarie stämma. 

 

§ 3. ARBETSUPPGIFTER  

Förbundets arbetsuppgifter omfattar - att verka för att sådana åtgärder vidtas att 
föroreningsbelastningen i möjligaste mån reduceras - att utföra kontinuerlig kontroll 
av Höje ås tillstånd, föroreningsbelastning och föroreningstransport - att aktivt 
samråda med berörda kontroll- och planeringsorgan - att delta i Öresunds 
vattenvårdsförbunds verksamhet - att verka för att villkoren i meddelade beslut som 
rör Höje å uppfylles, samt - att initiera eller vidta de utredningar som erfordras som 
underlag för att lösa ovannämnda uppgifter. 

§ 3. ARBETSUPPGIFTER  

- att verka för att sådana åtgärder vidtas att föroreningsbelastningen i möjligaste mån  

 

§ 3. ARBETSUPPGIFTER 

Rådets arbetsuppgifter omfattar– 

att verka för att sådana åtgärder vidtas som leder till reducerad 
föroreningsbelastning och främjar kvaliteten på vat tenmiljön, samt naturvård 
och rekreation i anslutning till denna, 

att aktivt samråda med berörda kontroll- och planeringsorgan 

att utföra kontinuerlig kontroll av Höje ås tillstånd, föroreningsbelastning och 
föroreningstransport, samt annan miljöövervakning vid behov  

att informera om och bistå med rådgivning i vattenfrågor, 

att delta i Öresunds vattenvårdsförbunds verksamhet 

att verka för att villkoren i meddelade beslut som rör Höje å uppfylles, samt– 

att initiera eller vidta de utredningar som erfordras som underlag för att lösa 
ovannämnda uppgifter. 

Arbetsuppgifterna utförs i mån av resurser. 

 

§ 4. MEDLEMSKAP  

Förbundets medlemmar kan vara kommuner, industrier, vattenavledningsföretag och 
övriga, vilka är beroende av Höje ås vattensystems vård och utnyttjande. 
Kommunerna sammanförs inom förbundet till en grupp kallad A, och övriga 

§ 4. MEDLEMSKAP 

Till medlem i vattenrådet kan upptas kommuner, industrier, 
vattenavledningsföretag och övriga, vilka är beroende av, eller engagerade i, vård 
och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhe tsområdet. Ansökan om 
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medlemmar till en grupp benämnd grupp B. Ansökan om medlemskap i förbundet 
skall göras skriftligen till förbundets styrelse, som avgör om ansökan skall bifallas. 
Ansökan skall innehålla en förbindelse att ikläda sig i dessa stadgar angivna 
skyldigheter. Medlem är skyldig att efter anmaning före februari månads utgång till 
förbundet erlägga de avgifter, som årligen beslutas vid ordinarie förbundsstämma. 
Medlem skall lämna alla de upplysningar rörande vattenuttag, vattenframsläppning 
och vattenutsläpp, som medlem äger kännedom om och som begärs av förbundet. 
Medlem som önskar utträda ur förbundet, har att göra skriftlig anmälan härom till 
förbundets styrelse. Utträdet äger rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som 
inträffar tidigast 6 månader efter det anmälan härom inkom. Medlem, som utträtt eller 
uteslutits ur förbundet, äger ej någon rätt till förbundets tillgångar.  

 

medlemskap i rådet skall göras skriftligen till rådets styrelse, som avgör om ansökan 
skall bifallas. Ansökan skall innehålla en förbindelse att verka i enlighet med rådets 
ändamål samt att ikläda sig i dessa stadgar angivna skyldigheter. Medlem är skyldig 
att efter anmaning före februari månads utgång till rådet erlägga de avgifter, som 
årligen beslutas vid ordinarie stämma. Medlem skall lämna alla de upplysningar 
rörande vattenuttag, vattenframsläppning och vattenutsläpp, som medlem äger 
kännedom om och som begärs av rådet. Medlem som önskar utträda ur rådet, har att 
göra skriftlig anmälan härom till rådets styrelse. Utträdet äger rum vid den tid för 
räkenskapsavslutning, som inträffar tidigast 6 månader efter det anmälan härom 
inkom. Medlem, som utträtt eller uteslutits ur rådet, äger ej någon rätt till rådets 
tillgångar. 

 

§ 5. ORGANISATION  

Förbundet har följande organisation: - Förbundsstämma - Styrelse - Revisorer För att 
fullgöra ändamålet med förbundets verksamhet och för att lösa därmed förknippade 
arbetsuppgifter har förbundet ett sekretariat. 

§ 5. ORGANISATION 

Rådet har följande organisation: - Stämma - Styrelse - Revisorer. För att fullgöra 
ändamålet med rådets verksamhet och för att lösa därmed förknippade 
arbetsuppgifter har rådet ett sekretariat. Arbetsgrupper inom rådet tillsätts vid 
behov.  

 

§ 6. FÖRBUNDSSTÄMMA  

Ordinarie förbundsstämma hålles årligen före maj månads utgång på tid och plats 
som styrelsen bestämmer. Extra förbundsstämma skall hållas om en eller flera 
medlemmar skriftligen yrkar detta eller om styrelsen finner det motiverat. Kallelse till 
ordinarie förbundsstämma skall sändas ut senast 30 dagar före stämman och till 
extra förbundsstämma senast 14 dagar före stämman. Till kallelse skall fogas 
föredragningslista. Till kallelse till ordinarie förbundsstämma skall även fogas 
förvaltnings-, års- och revisionsberättelse samt arbetsplan, kostnadsbudget och 
förslag till utdebitering för kommande verksamhetsår. Förbundets verksamhetsår och 
räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Vid ordinarie stämma, som öppnas av 
styrelsens ordförande, skall följande ärenden komma till behandling: 1. Val av 
ordförande att leda förhandlingarna 2. Justering av röstlängd vid sammanträdet 3. 
Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 4. 
Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse 5. Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser 6. Fastställande av förbundets 
balansräkning med medelsdisposition 7. Val av ledamöter i styrelsen och 
suppleanter för dessa 8. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 9. Val 
revisorer och suppleanter för dessa 10. Val av representant jämte suppleant i 
Öresunds vattenvårdsförbund 11. Av styrelsen uppgjord arbetsplan och 

§ 6. STÄMMA 

Ordinarie stämma hålles årligen före maj månads utgång på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. Extra stämma skall hållas om en eller flera medlemmar 
skriftligen yrkar detta eller om styrelsen finner det motiverat. Kallelse till ordinarie 
stämma skall sändas ut senast 30 dagar före stämman och till extra stämma senast 
14 dagar före stämman. Till kallelse skall fogas föredragningslista. Till kallelse till 
ordinarie stämma skall även fogas förvaltnings-, års- och revisionsberättelse samt 
arbetsplan, kostnadsbudget och förslag till utdebitering för kommande 
verksamhetsår. Rådets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med 
kalenderåret. Vid ordinarie stämma, som öppnas av styrelsens ordförande, skall 
följande ärenden komma till behandling: 1. Val av ordförande att leda 
förhandlingarna 2. Justering av röstlängd vid sammanträdet 3. Val av två personer 
att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 4. Föredragning av styrelsens och 
revisorernas berättelse 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår 
berättelsen avser 6. Fastställande av rådets balansräkning med medelsdisposition 7. 
Val av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa 8. Val av ordförande och vice 
ordförande i styrelsen 9. Val revisorer och suppleanter för dessa 10. Val av 
representant jämte suppleant i Öresunds vattenvårdsförbund 11. Av styrelsen 
uppgjord arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret 12. Av 
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kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret 12. Av styrelsen uppgjort förslag 
till utdebitering hos medlemmarna 13. Ärenden som av styrelsen eller medlem 
hänskjutits till stämman Vid förbundsstämman representeras varje medlem av en för 
verksamhetsåret utsedd ordinarie ledamot, som också skall tjänstgöra som 
kontaktman med styrelsen och dess verksamhet. För den ordinarie ledamoten utses 
en personlig suppleant. Uppgift om av medlem vald ledamot och suppleant skall 
senast den 1 januari skriftligen meddelas förbundets styrelse. Vid förbundsstämman 
äger medlemmarnas ordinarie ledamöter och suppleanter, övriga av medlemmarna 
utsedda representanter, styrelsen, länsstyrelsen och de övriga som styrelsen 
beslutar inbjuda rätt att delta. Beslut vid förbundsstämman fattas med enkel 
majoritet. Varje medlem har en röst. I fråga som är av ekonomisk betydelse och vid 
personval skall dock, om någon medlem begär detta, medlemmarnas röstetal istället 
beräknas i proportion till den kostnadsandel som varje medlem har att bära för 
ifrågavarande åtgärd. Omröstning sker öppet, såvitt någon medlem icke annat 
påfordrar. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst, dock att vid val lotten 
skiljer. Protokoll vid förbundsstämma förs av styrelsens sekreterare och tillställes 
efter justering varje medlem och styrelsen. 

styrelsen uppgjort förslag till utdebitering hos medlemmarna 13. Ärenden som av 
styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman. Vid stämman representeras varje 
medlem av en för verksamhetsåret utsedd ordinarie ledamot, som också skall 
tjänstgöra som kontaktman med styrelsen och dess verksamhet. För den ordinarie 
ledamoten utses en personlig suppleant. Uppgift om av medlem vald ledamot och 
suppleant skall senast den 1 januari skriftligen meddelas rådets styrelse. Vid 
stämman äger medlemmarnas ordinarie ledamöter och suppleanter, övriga av 
medlemmarna utsedda representanter, styrelsen, länsstyrelsen och de övriga som 
styrelsen beslutar inbjuda rätt att delta. Beslut vid stämman fattas med enkel 
majoritet. Varje medlem har en röst. I fråga som är av ekonomisk betydelse och vid 
personval skall dock, om någon medlem begär detta, medlemmarnas röstetal istället 
beräknas i proportion till den kostnadsandel som varje medlem har att bära för 
ifrågavarande åtgärd. Omröstning sker öppet, såvitt någon medlem icke annat 
påfordrar. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst, dock att vid val lotten 
skiljer. Protokoll vid stämma förs av styrelsens sekreterare och tillställes efter 
justering varje medlem och styrelsen. 

§ 7. STYRELSE  

Styrelsen, som är förbundets förvaltande organ, skall bestå av nio ordinarie 
ledamöter, varav fem representanter för Lunds kommun, två representanter för 
Lomma kommun och två representanter för Staffanstorps kommun. För ordinarie 
ledamot utses en personlig suppleant. Svedala kommun äger rätt att besätta en av 
Lunds kommuns fem suppleantplatser. Är personlig suppleant frånvarande inträder i 
första hand suppleant från den egna kommunen, i andra hand annan suppleant. Vid 
Svedala kommuns suppleants frånvaro äger Svedala kommun rätt att adjungera 
annan person till styrelsen. Styrelsen väljes på ordinarie förbundsstämma. 
Förbundsstämman väljer bland styrelseledamöterna ordförande och vice ordförande. 
Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen utser den eller 
de personer, som äger rätt att teckna förbundets firma. Styrelsen äger rätt att till sig 
adjungera länsstyrelse, andra myndigheter m fl. Varje adjungerad utser en 
representant och en suppleant för densamma att delta i styrelsemöten och 
förbundsstämma. Utsedda representanter erhåller kallelse. Styrelsen kan även kalla 
annan utomstående till styrelsemöte. Varje medlem i grupp B äger rätt att med två 
representanter närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Styrelsen 
sammanträder minst fyra gånger årligen på ordförandens kallelse. Kallelse skall ske 
skriftligen minst tio dagar före sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig då minst 
hälften av antalet styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut fattas 
med enkel majoritet. Varje ledamot har en röst och vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Protokoll från styrelsemöte tillställes efter justering varje medlem och 

§ 7. STYRELSE 

Styrelsen, som är rådets förvaltande organ, skall bestå av X ordinarie ledamöter, 
fördelade på medlemmarna enligt följande : 

Lunds kommun X, 

Lomma kommun X 

Staffanstorps kommun X 

Svedala kommun 1 

Dikningsföretagen 1 

Areella näringar/markägare 2 

Industri/Övriga verksamhetsutövare 1 

Fiskevården 1 

Ideella naturvården 1 

 

Ordförandeskapet ska innehas av kommun.  För ordinarie ledamot utses en 
personlig suppleant som äger närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid 
styrelsemöten . Styrelsen väljes på ordinarie stämma. Stämman väljer bland 
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styrelsen. Det ankommer på styrelsen att för varje verksamhetsår utarbeta en 
arbetsplan, kostnadsbudget och förslag till för täckande av kostnaderna erforderliga 
utdebiteringar från medlemmarna. Dessutom skall styrelsen utarbeta förvaltnings- 
och årsberättelse. Handlingarna skall tillställas medlemmarna i samband med 
kallelse till ordinarie förbundsstämma. Räkenskaperna skall jämte styrelsens 
förvaltningsberättelse och däri införd vinst- och förlusträkning samt balansräkning 
överlämnas till revisorerna för granskning. Styrelsen kan överlåta åt konsult att svara 
för sammanställning av resultat från utförda undersökningar och andra åtgärder, för 
upprättande av förslag till årsberättelse, arbetsplan, kostnadsbudget och årsavgifter 
samt för annan löpande verksamhet i förbundet, som eljest faller under styrelsens 
ansvar. 

 

styrelseledamöterna ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser inom eller utom 
sig sekreterare och kassör. Styrelsen utser den eller de personer, som äger rätt att 
teckna rådets firma. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera länsstyrelse, andra 
myndigheter m fl. Varje adjungerad utser en representant och en suppleant för 
densamma att delta i styrelsemöten och stämma. Utsedda representanter erhåller 
kallelse. Styrelsen kan även kalla annan utomstående till styrelsemöte. Styrelsen 
sammanträder minst fyra gånger årligen på ordförandens kallelse. Kallelse skall ske 
skriftligen minst tio dagar före sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig då minst 
hälften av antalet styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut fattas 
med enkel majoritet. Varje ledamot har en röst och vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. I enskild fråga som är av ekonomisk betydelse skall  dock, om 
någon ledamot begär detta, röstetalen istället berä knas i proportion till den 
kostnadsandel som varje medlem har att bära för ifr ågavarande åtgärd.  
Protokoll från styrelsemöte tillställes efter justering varje medlem och styrelsen. Det 
ankommer på styrelsen att för varje verksamhetsår utarbeta en arbetsplan, 
kostnadsbudget och förslag till erforderliga utdebiteringar från medlemmarna. 
Dessutom skall styrelsen utarbeta förvaltnings- och årsberättelse. Handlingarna skall 
tillställas medlemmarna i samband med kallelse till ordinarie stämma. 
Räkenskaperna skall jämte styrelsens förvaltningsberättelse och däri införd vinst- 
och förlusträkning samt balansräkning överlämnas till revisorerna för granskning. 
Styrelsen kan överlåta åt konsult att svara för sammanställning av resultat från 
utförda undersökningar och andra åtgärder, för upprättande av förslag till 
årsberättelse, arbetsplan, kostnadsbudget och årsavgifter samt för annan löpande 
verksamhet i rådet, som eljest faller under styrelsens ansvar. 

§ 8. REVISION  

Styrelsens ekonomiska förvaltning och förbundets räkenskaper skall granskas varje 
verksamhetsår av två revisorer, som jämte suppleanter utses vid varje ordinarie 
förbundsstämma. Dessutom äger resp. kommunrevision insyn i förbundets 
räkenskaper. Revisorerna skall i sin berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för 
styrelsen. Revisorernas berättelse skall föreligga senast den 1 april. 

 

§ 8. REVISION  

Styrelsens ekonomiska förvaltning och rådets räkenskaper skall granskas varje 
verksamhetsår av två revisorer, som jämte suppleanter utses vid varje ordinarie 
stämma. Dessutom äger resp. kommunrevision insyn i rådets räkenskaper. 
Revisorerna skall i sin berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 
Revisorernas berättelse skall föreligga senast den 1 april. 

 

§ 9. FÖRDELNING AV KOSTNADER  

För att täcka förbundets allmänna kostnader för administration, provtagningar, 
kontroll och liknande samt medlemskap i Öresunds vattenvårdsförbund uttages en 
avgift av medlemmarna, som fördelas enligt av förbundsstämman fastställda 
fördelningstal. Kostnaden för annan särskild verksamhet skall fördelas mellan 
medlemmarna med hänsyn till varje medlems nytta eller intresse för verksamheten 

§ 9. FÖRDELNING AV KOSTNADER 

För att täcka rådets allmänna kostnader för administration, provtagningar, kontroll 
och liknande samt medlemskap i Öresunds vattenvårdsförbund uttages en avgift av 
kommun medlemmarna, som fördelas enligt av stämman fastställda fördelningstal. 
Kostnaden för annan särskild verksamhet skall fördelas mellan medlemmarna med 
hänsyn till varje medlems nytta eller intresse för verksamheten och till den omfattning 
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och till den omfattning i vilken medlemmen inverkar på förhållandena inom berörd del 
av Höje å. 

 

i vilken medlemmen inverkar på förhållandena inom berörd del av Höje å. 

 

§ 10. ANSVARSFRIHET  

För förbundets skulder häftar endast förbundets tillgångar inberäknat förfallna, ej 
betalda medlemsavgifter. 

§ 10. ANSVARSFRIHET  

För rådets skulder häftar endast rådets tillgångar inberäknat förfallna, ej betalda 
medlemsavgifter. 

§ 11. ÄNDRING AV STADGAR  

Ändring av dessa stadgar skall, för att bli gällande, antas på två på varandra följande 
förbundsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie. 

§ 11. ÄNDRING AV STADGAR  

Ändring av dessa stadgar skall, för att bli gällande, antas på två på varandra följande 
stämmor, varav minst en skall vara ordinarie. 

§ 12. UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET  

Vid upplösning av förbundet skall innestående medel fördelas mellan medlemmarna 
efter vid upplösningstillfället gällande fördelningsavtal. 

§ 12. UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET  

Vid upplösning av råddet skall innestående medel fördelas mellan medlemmarna 
efter vid upplösningstillfället gällande fördelningsavtal. 

 


