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Årsstämma 2012

HÖJE Å VATTENRÅD
ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HÖJE Å VATTENRÅD
2011
Styrelsen för Höje å Vattenråd avger härmed följande verksamhetsberättelse för Höje å
vattenråd verksamhetsåret 2011. Höje å vattenråds verksamhet spänner över tre
ämnesområden; vattenförvaltning, recipientkontroll och vattenvårdande åtgärder inom
ramen för Höjeåprojektet som även inkluderar reparation och underhåll av anlagda dammar.

Vattenförvaltning
Höje å vattenråd inledde formellt sin verksamhet den 2010-01-01. Vattenådet bildades
genom ombildning av Höje å vattendragsförbund, vars ursprungliga syfte var att övervaka
vattenkvaliteten i Höje å. Sedan 1991 har vattenvårdsåtgärder (Höjeåprojektet I och II)
bedrivits av kommunerna genom Höje å vattendragsförbund/vattenråd. I och med
ombildningen till vattenråd har representanter från markägarorganisationer, industri/övriga
verksamhetsutövare, fiskevården och ideella naturvårdsorganisationer knutits till
organisationen. För att låta den nya organisationen finna sina former för arbetet, lades under
2010 stor vikt vid organisatoriska frågor och diskussion kring rådets syn på vilka frågor som
bör prioriteras framöver. Under 2011 har den nya organisationen och arbetsformerna fått
sätta sig. Året har även präglats av byte av ordförande och projektsamordnare. När det gäller
direkt arbete kopplat till vattenförvaltning är det framför allt framtagande av en vattenplan
som har diskuterats. Ansökan om till en vattenplan skickades in till både Länsstyrelsen och
Havs- och Vattenmyndigheten under hösten 2011.

Temadagar
Två temadagar genomfördes under 2011. I samband med stämman 2011-05-24 var temat
enskilda avlopp. Representanter för Länsstyrelsen, Lomma, Lunds, Staffanstorps och
Svedala kommuner berättade om sitt arbete med enskilda avlopp.
2011-09-15 genomfördes den andra temadagen. På förmiddagen hölls två föredrag, ett av
Jonas Johansson om aktuella frågor inom vattenförvaltningen och ett av Pardis Pirzadeh
från Länsstyrelsen om bekämpningsmedel i vattendrag. Under eftermiddagen gjordes en
busstur till Fels mosse och till Habo dammar i Lomma, där Johan Krook respektive Lars
Johansson Berg berättade om genomförda och planerade åtgärder. Temadagen i september
var uppskattad av de ca tio personer som närvarande.
Kostnaderna för temadagarna uppgick till sammanlagt 4 700 kr.

Vattenrådets organisation
Styrelsen uppdrog 2010-03-02 åt presidiet att se över vattenrådets organisation. Presidiet tog
i samråd med Lars Jacobsson, Cecilia Backe och Emilie Björling fram ett förslag till
organisation, inklusive representation samt delegations- och arbetsordning, som
presenterades för styrelsen 2010-11-02 och som därefter remitterades internt i vattenrådet.
Under början av 2011 sammanställdes remissvaren och ett slutgiltigt förslag till organisation
godkändes 2011-02-01. Reviderade stadgar fastställdes på extra stämma 2011-05-03 och på
ordinarie stämma 2011-05-24. Den nya organisationen innebär framför allt ett reducerat
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antal ledamöter i vattenrådets styrelse samt att beredningsgruppen nu endast består av
tjänstemän. Dessutom finns numera en presidieberedning mellan beredningsgruppen och
styrelsen, bestående av ordförande och vice ordförande i styrelsen samt projektsamordnare
och ordförande i beredningsgruppen, som bereder ärenden till styrelsen.

Remisser
Vattenrådet yttrade sig 2011 i följande ärenden:
2011-11-25: Miljöövervakning enligt vattendirektivet, Miljösamverkan Skåne
2011-12-06: Anläggning av kaj i Höje å, Lomma kommun

Recipientkontroll
Höje å vattenråd ansvarar för den samordnade recipientkontrollen i Höje å och deltar i
Öresunds vattenvårdsförbunds (ÖVF) verksamhet genom ett ekonomiskt bidrag (28,6 tkr för
2011) till recipientkontrollen i Öresund.
Recipientkontrollen i Höje å utfördes under 2011 av Ekologgruppen i Landskrona AB.
Priset för 2011 års recipientkontroll uppgick till 294,5 tkr exklusive moms.
Resultaten av undersökningarna av Höje å 2011 redovisas av Ekologgruppen i en årsrapport
samt muntligen vid årsstämman i maj 2012.

Projektverksamhet
Höjeåprojektet II
Genomförandet av åtgärder 2011 skedde inom ramen för Höjeåprojektet II etapp 2.
Vattenrådet äskade och beviljades under året medel för Höjeåprojektet II etapp 3 för
perioden 2012-2014 av de tre deltagande kommunerna Lund, Lomma och Staffanstorp i
enlighet med stämmans beslut 2011-05-24.
Höjeåstråket

Första etappen av Höjeåprojektet II, Höjeåstråket, genomfördes mellan 2006-2010. Under
2011 återstod endast slutbesiktning av arbetena med återmeandringen vid Trolleberg.
Trolleberg
Entreprenadarbetena vid Trolleberg genomfördes under det andra halvåret 2010. Innan
slutbesiktning hann genomföras hade sättningar uppkommit vid den södra bron och
erosionsskador vid dämmet, sannolikt p g a höga vattenflöden under vintern i kombination
med en bristfällig entreprenad. Slutbesiktning gjordes 2011-06-08 med hjälp av Peter
Feuerbach (Hushållningssällskapet i Halland) som oberoende besiktningsman. Vid
slutbesiktningen framkom bl a att den södra av de två broarna hade satt sig så mycket att det
fanns risk att den skulle haverera. Med anledning av problemen hölls ett möte 2011-08-31
mellan representanter för vattenrådet (Carl von Friesendorff, Bertil Persson, Cecilia Backe
och Jonas Johansson), för konsulten (Johan Krook, Ekologgruppen), entreprenören (Magnus
Svensson, Nöbbelövs entreprenad) och den oberoende besiktningsmannen från
Hushållningssällskapet i Halland (Peter Feuerbach). Vid mötet diskuterades ansvarsfrågan
och hur situationen skulle lösas. Lösningen som diskuterades fram var att entreprenören tog
bort den södra bron och lagade erosionsskador till reducerat pris samt att konsulten gjorde
sina sista arbeten utan att fakturera dessa. Det beslutades även om ett kontrollprogram för
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den norra bron. Åtgärderna, tillsammans med tilläggsentreprand i form av förstärkning av
erosionsskydd vid den norra bron, genomfördes och slutbesiktigades under hösten 2011.
Höjeåprojektet II etapp 2

Fels mosse
Förberedelserna inför restaureringen av Fels mosse inleddes 2009 då bl a ett första förslag
till restaureringsplan togs fram. I november 2010 lämnades en LOVA-ansökan in till
Länsstyrelsen för genomförande av restaureringsåtgärderna. I mars 2011 beviljades
projektet 250 tkr i LOVA-bidrag. Under 2011 har planering, projektering och markägarkontakter fortsatt med framtagen restaureringsplan som grund. I slutet av augusti 2011 hölls
ett stormöte med berörda markägare. Vid mötet presenterades restaureringsförslaget och
förslag till överenskommelse mellan Lunds och Lomma kommuner och markägarna. I
december 2011 hade samtliga markägare utom en, vars fastighet inte bedöms påverkas
nämnvärt av åtgärderna, skrivit under överenskommelsen.
Arbetet med att ta fram alla handlingar till ansökan om tillstånd för åtgärderna pågår och
ansökan kommer att skickas in under våren 2012. För slutförandet av arbetet med ansökan
har det gjorts en tilläggsbeställning till Ekologgruppen. Det är inte sannolikt att själva
anläggningsarbetena kommer att kunna genomföras under 2012 utan dessa kommer troligen
att genomföras under 2013.
Dammar, våtmarker och vattendragsrestaurering
Tyngdpunkten för arbetet låg under 2010 på att lokalisera möjliga lägen och projektera
dammar/våtmarker, vattendragsrestaurering m m och inga entreprenadarbeten utfördes.
Under 2011 har tre nya dammar/våtmarker anlagts. Två av dessa är belägna intill Höje å vid
Esarp, i Staffanstorps kommun, och omfattar tillsammans cirka ett hektar. I anslutning till
dessa två dammar skapas även ett cirka 2,7 km långt gångstråk i form av en slinga längs ån
genom Esarps by. Slingan går genom betsmarker som övergivits men som restaureras och
återfår betet genom projektets försorg. Den tredje dammen, som är cirka 0,7 hektar stor, är
belägen vid södra Ugglarp i Lunds kommun. Därutöver har restaurering skett av ett
gammalt kvarndämme i Gödelövsbäcken just uppströms Gödelöv. Åtgärden främjar
kulturmiljön och har även inneburit att en mindre öppen vattenyta återskapats uppströms
dämmet.
Vidare har totalt 1750 meter öppna vattendrag, fördelat på fem olika delsträckor i
Önnerupsbäcken, Björnstorpsbäcken och Gödelövsbäcken, restaurerats under året.
Åtgärderna har bestått i en kombination av utläggning av sten och lekgrus över bottnar på
strömsträckor, plantering av skuggande träd i dikeskanterna samt avfasning av dikeskanter
och stabilisering av dessa med sten. De utförda åtgärderna bedöms gynna såväl fisk som
övrig bottenfauna. Trädplanteringarna gynnar även djurlivet på land i det för övrigt öppna
slättlandskapet.

Övrigt
En LOVA-ansökan om miljövänlig rensning och en ansökan om LOVA-bidrag till en
vattenplan för Höje å avrinningsområde har skickats in till Länsstyrelsen. En ansökan om
medfinansiering till vattenplanen skickades även in till Havs- och Vattenmyndigheten.
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Höjeåprojektet II etapp 3

Under hösten 2011 har förfrågningsunderlaget till konsultuppdraget för genomförandet av
Höjeåprojektet II etapp tre funnits ute för lämnande av anbud. Två anbud kom in och
Ekologgruppens anbud fick den högsta poängen i utvärderingen av anbuden. Avtal för
Höjeåprojektet II etapp 3 skrevs med Ekologgruppen i november.

Reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar (skötselfonden)
Skötselfonden bekostar reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar. Under 2009 2011 har kommunerna bidragit med totalt 100 tkr årligen, fördelat på Lunds kommun (58
tkr), Lomma kommun (21 kr) och Staffanstorps kommun (21 tkr) till fonden.
Under 2011 utfördes inventering av underhållsbehovet vid 31 av Höjeåprojektets dammar.
Åtgärder gjordes dock endast i två dammar, vid Habo och Genarp. I december gjordes en
tilläggsbeställning till etapp två till Ekologgruppen för arbete med framtagande av
åtgärdsförslag, möjligheter till miljöstöd och entreprenadbeskrivningar för de dammar som
behöver åtgärdas.
Tabell 1. Reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar 2011
Damm nr

Fastighet

H38

Genarp 7:6

Åtgärd
Trädfällning och rensning av
ån vid Habo
Rensning av vegetation och
sediment vid utloppet

SUMMA

Kostnad (kr)
14 498
1 560
16 058

Vattenrådets administration
Vattenrådet har under 2011 haft en administrativ resurs motsvarande en 80 % tjänst, fördelat
på verksamhetsområdena vattenförvaltning (50 % tjänst), recipientkontroll (15 %) och
Höjeåprojektet (15 %). I detta ingår hantering av ekonomi, arkivering/diarieföring,
kallelser/protokoll, konsultupphandlingar, handläggning av besiktning/åtgärder i
Höjeåprojektets dammar, samt beredning av ärenden till beredningsgrupp och styrelse.

Bokslut och bokslutskommentarer
Beträffande redovisningen av Höje å vattenråds ekonomi för 2011, bokslut och
bokslutskommentarer hänvisas till separat dokument.

Styrelse, revisorer och beredningsgrupp
Vid årsstämman 2011-05-24 valdes en styrelse för Höje å vattenråd med följande
sammansättning:
Ordinarie ledamot
Ersättare
Lunds kommun
Carl von Friesendorff
Jan O Carlsson
Olle Krantz
Stig-Gunnar Nilsson
Björn Abelson
Vakant
Staffanstorps kommun
Bertil Persson
Sten Lindahl
Lomma kommun
Jerry Ahlström
Stefan Holmberg
Svedala kommun
Göran Jepsson
Anders Gsaxner

4

VA SYD
Dikningsföretagen
Areella näringar
Industri/Övriga
verksamhetsutövare
Fiskevården
Ideella naturvården

Ronny Johannessen
Åke Persson
Henrik Tham
Anders Månsson

Karin Svensson-Smith
Lennart Svensson
Claes Wersäll
Mats Persson

Christer Tornéus
Bengt Jönsson
Magnus Billqvist

Peter Weywadt
Anders Olsson
Henrik Jonsson

Till ordinarie revisorer valdes Guilem Rodrigues da Silva och Bertil Göransson från Lunds
kommun.
Till ersättare valdes Gert-Inge Hanshammar från Staffanstorps kommun och Fred Windisch
från Lomma kommun.
Till valberedning valdes Bo Gunnarsson
Till styrelsen uppdras att tillskriva Lomma kommun att utse representant tillika
sammankallande i valberedningen, samt att tillskriva någon av intresseorganisationerna att
utse representant till valberedningen.
Carl von Friesendorff nominerades till Öresunds vattenvårdsförbunds styrelse. Bertil
Persson med Olle Krantz som ersättare valdes till ombud vid Öresunds vattenvårdsförbunds
årsstämma 2012.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet 2011-05-24 valdes följande personer:
Presidieberedning:
Lunds kommun: Carl von Friesendorff (ordf.)
Staffanstorps kommun: Bertil Persson (v. ordf)
Sekreterare och kassaförvaltare:
Jonas Johansson med Anna Olsson som ersättare.
Adjungerade till styrelsen:
Länsstyrelsen
Lunds kommun
Höje å vattenråd

Ordinarie ledamot
Vibeke Lirås
Cecilia Backe
Jonas Johansson

Ersättare
Lars Collvin
Lars Jacobsson
Anna Olsson

Ordinarie ledamot
Cecilia Backe
Marie-Louise Folkesson
Helena Björn
Christel Strömsholm Trulsson

Ersättare
Lars Jacobsson
Vakant
Anders Nyquist
Jenny Ahlqvist

Konsulten adjungeras vid behov.
Beredningsgruppen:
Lunds kommun
Staffanstorps kommun
Lomma kommun
Svedala kommun
Konsulten adjungeras vid behov.
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Konsult för Höjeåprojektet II etapp 2:
David Reuterskiöld (Ekologgruppen)
Johan Krook (Ekologgruppen)

Styrelsen för Höje å vattenråd höll under år 2011 fem protokollförda sammanträden (1/3,
3/5, 24/5, 6/9 samt 8/11). Temadagar genomfördes 24/5 och 15/9. Årsstämman
sammanträdde 24/5. Beredningsgruppen sammanträdde 27/1, 13/4, 18/8, 12/10.

Lund 2012
HÖJE Å VATTENRÅD
på styrelsens vägnar

Carl von Friesendorff
Ordförande

Jonas Johansson
Vattenrådssamordnare
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Höje å vattenråd
KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2011
Vattenförvaltning
Kostnader

Kostnaderna för löner under året uppgår till 221,4 tkr mot budgeterade ca 290 tkr.
Skillnaden beror på bl a på att tjänsten som projektsamordnare inte var besatt under en
period av våren. Resterande utgifter för projektadministrationen 8,5 tkr utgörs av kostnader
för platsannonser och kursavgifter för sekretariatet. Övriga utgifter, vilka är kostnader för
temadag, revision och kursavgift, uppgår till 5,4 tkr. Posten ”övrigt” fanns inte med i
budgeten utan har brutits ut i redovisningen för att tydliggöra dessa kostnader.
Intäkter

Anslagen från kommunerna har under året inkommit enligt budget. Vattenmyndigheten har
betalat ut 75 % av bidrag för vattenråd 2011 och resterande 25% av bidraget för år 2010.
Resterande 25 % för 2011 betalas ut 2012 efter att vattenrådet redovisat sin verksamhet för
2011. Bidrag för bildande av vattenråd (75 tkr) har överförts till resultatkontot för
vattenförvaltning 2011 och är orsaken till att intäkterna blev högre än budgeterat.

Recipientkontroll
Kostnader

Årets resultat på resultatkontot för recipientkontrollen blev ett överskott på 57,5 tkr. Efter
att bidraget på 75 tkr från Vattenmyndigheten för bildande av vattenråd överförts från
balanskontot för recipientkontrollen till resultatkontot för vattenförvaltning blev dock det
totala resultatet ett underskott på ca 17,5 tkr. Bortsett från denna post uppgår kostnaderna
till 394,9 tkr mot budgeterade 447,6 tkr. Differensen beror f f a på att kostnaderna för
administrationen varit lägre än budgeterat och att kostnaden för recipientkontrollen blev
något lägre. I posten administration ingår kostnader för projektadministration, d v s
lönekostnader (66,2 tkr) samt platsannonser (1,4 tkr). Lönekostnaderna blev lägre är
förväntat beroende på att tjänsten som projektsamordnare inte var besatt en tid under våren.
Övriga kostnader innefattar bl a diverse mindre kostnader för representation och 2,6 tkr för
revision.
Intäkter

Medlemskommunernas avgifter debiterades i enlighet med årsstämmans beslut 2011-05-24
och pengarna har kommit in. Dikningsföretagen betalade in sin medlemsavgift på 1,6 tkr
samt 4,8 tkr i avgifter för de tre föregående åren.

Höjeåstråket
Kostnader

Eftersom Höjeåstråket skulle ha avslutats 2010 gjordes det ingen budget för 2011.
Utgifterna för Höjeåstråket 2011 berörde Trolleberg och fördelades på 58,6 tkr för
konsultkostnader, 86,5 tkr för entreprenader, 8,0 tkr för skördeskadeersättning samt 4,8 tkr
för anlitande av Hushållningssällskapet som oberoende besiktningsman för
Trollebergsentreprenaden. Den negativa ingående balansen från 2010 genererade en
räntekostnad på 1,2 tkr.
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Intäkter

LONA-bidrag på 295,6 tkr har betalats ut från Länsstyrelsen. På intäktssidan finns även ett
tilläggsbidrag på 28,0 tkr från Lunds kommun.

Höjeåprojektet II etapp 2
Kostnader

Totalkostnaden för 2011 understiger budget bl a för att entreprenadkostnaderna blivit lägre
än beräknat, drygt 1000 tkr istället för budgeterade drygt 1 500 tkr. Vissa kostnader för
upphandlande men ej slutförda entreprenader tillkommer dock under 2012. Det har inte
heller betalats ut några markersättningar för Fels mosse mot budgeterade ersättningar på
1 453 tkr. Även kostnaderna för konsult och projektadministration blev lägre än budgeterat.
Kostnaderna för projektadministration uppgår till 67,6 tkr mot budgeterade 100,0 tkr och för
konsult 635,1 tkr mot budgeterade 800,0 tkr. Detta beror bl a på att tjänsten som
projektsamordnare inte var besatt under en period av våren. Revisionen kostade 2,6 tkr.
Övriga kostnader uppgår till 41,2 tkr vilket är något mer än beräknat. Anledningen till att
kostnaderna blivit högre än budgeterat är kostnaderna för den oberoende besiktningsmannen
från Hushållningssällskapet (15,1 tkr). För övrigt utgörs en stor del av kostnaderna avgifter i
samband med tillstånd för vattenverksamhet m m till Länsstyrelsen.
Intäkter

De kommunala anslagen har inkommit enligt budget. Externa medel som inkommit under
året är 187,5 tkr från Länsstyrelsen i stöd för restaureringen av Fels mosse.

Skötselfond
De kommunala anslagen, totalt 100 tkr, har inkommit enligt budget. Skötselfonden har
under 2011 belastats med kostnader på 16,1 tkr som utgörs av kostnader för trädfällning och
rensning av ån vid Habo samt rensning av vegetation i damm 38 utanför Genarp.
Lund 2012
HÖJE Å VATTENRÅD
på styrelsens vägnar

Jonas Johansson
Projektsamordnare
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Höje å vattenråd

BOKSLUT 2011-12-31

Vattenförvaltning
Resultaträkning
EKEN: 9983
Budget
2011

KOSTNADER (tkr)

Bokslut
2011

Bokslut
2010

Projektadministration
Övrigt

-290,0
0,0

-229,9
-5,4

237,9
29,7

SUMMA KOSTNADER (tkr)

-290,0

-235,3

267,6

90,0
0,0
0,0

22,5
67,5
75,0

67,5

110,0
40,0
40,0
10,0

110,0
40,0
40,0
10,0

104,5
38,0
38,0
9,5

290,0

365,0

257,5

0,0

129,7

-10,1

INTÄKTER (tkr)
Bidrag från Vattenmyndigheten för 2010
Bidrag från Vattenmyndigheten för 2011
Bidrag för bildande av vattenråd
Kommunala anslag:
Lunds kommun
Lomma kommun
Staffanstorps kommun
Svedala kommun

55%
20%
20%
5%

SUMMA INTÄKTER (tkr)

RESULTAT (tkr)

0,0

Resultatet överfört till balanskonto 2849, EKEN 2451

Balansräkning för
EKEN: 2451
Balanskonto: 2849
Ingående balans 2011-01-01 (kr)
Årets resultat (kr)
Ränteintäkt (kr)

UTGÅENDE BALANS 2011-12-31
(kr)

-9 734
129 657
134

120 057

Lund 2012

Jonas Johansson
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Höje å vattenråd

BOKSLUT 2011-12-31

Recipientkontroll
Resultaträkning
EKEN: 9980
Budget
2011

Bokslut
2011

Bokslut
2010

Recipientkontroll Höjeå
Recipientkontroll Öresund
Administration
Övrigt

-310,0
-27,6
-100,0
-10,0

-294,5
-28,6
-67,6
-4,3

-281,6
-27,6
-80,1
-0,1

SUMMA KOSTNADER (tkr)

-447,6

-394,9

-389,4

Medlemsavgifter:
Lund genom VA SYD
Lomma
Staffanstorp
Svedala
Dikningsföretag

245,3
89,2
89,2
22,3
1,6

245,3
89,2
89,2
22,3
6,4

220,0
80,0
80,0
20,0
0,0

SUMMA INTÄKTER (tkr)

447,6

452,4

400,0

0,0

57,5

10,6

KOSTNADER (tkr)

INTÄKTER (tkr)

RESULTAT (tkr)
Resultatet överfört till balanskonto 2852, EKEN 2451

Balansräkning
EKEN: 2451
Balanskonto: 2852
Ingående balans 2011-01-01 (kr)
Årets resultat (kr)
Bidrag till bildande av vattenråd
resultatkonto för vattenförvaltning)

343 753
57 453
(överföring till

Ränteintäkt (kr)

UTGÅENDE BALANS 2011-12-31
(kr)

-75 000
4 080

330 285

Lund 2012

Jonas Johansson
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Höje å vattenråd

BOKSLUT 2011-12-31

Höjeåstråket
Resultaträkning
EKEN: 9986

KOSTNADER (tkr)

Bokslut
2011

Budget
2011

Konsult: Planering/projektering/förhandling
Markersättning/skördeskada
Entreprenadersättning
Övrigt: Oberoende besiktningsman (HUSH)
SUMMA KOSTNADER (tkr)

0,0

Bokslut
2010

-58,6
-8,0
-86,5
-4,8

-89,0
-49,2
-1 397,7
-8,4

-158,0

-1 544,3

0,0
0,0
0,0

78,1
28,3
28,3

INTÄKTER (tkr)
Komunala anslag:
Lund
Staffanstorp
Lomma
Länsstyrelsen (LONA)
Bidrag enl överenskommelse fr Lunds kmn
SUMMA INTÄKTER (tkr)

RESULTAT (tkr)

295,6
28,0
0,0

0,0

323,6

134,7

165,7

-1
409,6

Resultatet överfört till balanskonto 2852, EKEN 2451

Balansräkning
EKEN: 2451
Balanskonto: 2852
Ingående balans 2011-01-01 (kr)
Årets resultat (kr)
Ränteintäkt (kr)

UTGÅENDE BALANS 2011-12-31
(kr)

-163 222
165 673
-1 174

1 277

Lund 2012

Jonas Johansson
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BOKSLUT 2011-12-31

Höjeåprojektet II etapp två
Resultaträkning
EKEN: 9987
Budget
2011

KOSTNADER (tkr)

Bokslut
2011

Bokslut
2010

Entreprenadersättningar (exkl Fels mosse)
Entreprenadersättningar Fels mosse
Markersättningar
Skördeskadeersättningar
Konsult: planering, projektering, förhandling
Konsult: information, rapportering
Konsult uppföljning
Miljödom
Projektadministration
Övrigt

-1 535,0
0,0
-1 453,0
-47,0
-750,0
-50,0
0,0
0,0
-100,0
-35,0

-1 018,5
0,0
0,0
0,0
-611,4
-23,7
0,0
0,0
-67,6
-41,2

-38,7

SUMMA KOSTNADER (tkr)

-3 970,0

-1 762,4

-430,0

1 215,0
440,0
440,0

1 215,0
440,0
440,0

1 102,0
399,0
399,0

0,0
100,0

0,0
187,5

2 195,0

2 282,5

1 900,0

-1 775,0

520,1

1 470,0

0
0
-307,9
0
0
-80,1
-3,3

INTÄKTER (tkr)
Kommunala anslag:
Lund
Lomma
Staffanstorp

58%
21%
21%

LBU-stöd (miljöinvestering)
LOVA (Länsstyrelsen)
SUMMA INTÄKTER (tkr)

RESULTAT (tkr)
Resultatet överfört till balanskonto 2853, EKEN 2451

Balansräkning
EKEN: 2451
Balanskonto: 2853
Ingående balans 2011-01-01 (kr)
Årets resultat (kr)
Ränteintäkt (kr)

UTGÅENDE BALANS 2011-12-31
(kr)

3 377 804
520 148
64 979

3 962 931

Lund 2012
Jonas Johansson
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BOKSLUT 2011-12-31

Skötselfonden
Balansräkning
EKEN: 2451
Balanskonto: 2851
Kostnader (kr)
Intäkter, kommunala anslag (kr)
Resultat (kr)

Ingående balans 2011-01-01
(kr)
Årets resultat (kr)
Ränteintäkt (kr)

UTGÅENDE BALANS
(kr)

-16 058
100 000
83 942

272 328
83 942
4 755

361 025

Lund 2012

Jonas Johansson
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