PROTOKOLL
2018-01-23
BEREDNINGS- OCH DAGVATTENGRUPPEN FÖR
HÖJE Å VATTENRÅD

Berednings- och dagvattengruppen för Höje å vattenråd kallas till möte
Tid & datum: kl 08:30, tisdagen den 23 januari 2017
Plats:

Porfyren 2, Kommunhuset Kristallen, Lund

Bilagor:

3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
3.2: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Förslag arbetsplan 2018
3.4: Markersättning – Sammanställning remissvar
3.5a: Strandskydd: Sammanställning enkätsvar
3.5b: Strandskydd: Förslag på skrivelse
5.1: Detaljplan Stora Råby 32:13: Förslag på yttrande
6.1: Öresunds vattenvårdsförbund: Anbudsförfrågan
6.2: Ålgräsundersökning: Rapport från 2016 års undersökningar i Lommabukten
7.1: Årsredovisning 2017: Förslag till verksamhetsberättelse
7.2: Bidrag till dikningsföretag: Förslag
7.3: Beredning av remissyttranden: Förslag

Närvarande: Thomas Persson
Karl-Magnus Adielsson
Anna Helgeson
Jenny Ahlquist
Helena Björn
Alfred Fransson
Markus Wallenås
Rebecka Nilsson
Jonas Johansson

VA SYD
Lunds kommun (t o m punkt 4.4)
Lunds kommun
Svedala kommun
Lomma kommun
Staffanstorps kommun
Lunds kommun (t o m punkt 4.4)
Ekologgruppen
Höje å vattenråd

Ärenden:
1.

Val av justeringsperson
Protokoll från föregående möte 2017-12-04
Dagordningen
BG/DG beslutar:
- att välja Anna Helgeson att justera protokollet
- att lägga protokollet från föregående möte till handlingarna, samt
- att godkänna dagordningen med tillägg för information från SLU om
forskningsprojekt samt en punkt om VattenAtlas

2.

Anmälningar

Åtgärdsprogram
2017-11-27
2017-11-28
2017-11-30
2017-11-30
2017-11-30
2017-11-30
2017-12-07
2017-12-11
2017-12-11

Kalkfilter och fosfordammar LOVA - Länsstyrelsen beslut förlängning
Råbytorp kalkfilter - Delrapport LOVA
Uppföljning av två kalkfilterbäddar vid Råbytorp - Ansökan om LOVA-bidrag
Tvåstegsdike Bjällerup Höje å - Ansökan om LOVA-bidrag
Vattenvårdande åtgärder Höje å - Ansökan om LOVA-bidrag
Reduktionsfiske i Häckebergasjön - Ansökan om LOVA-bidrag
Kalkfilter Bjällerup - Länsstyrelsen beslut om förlängd tid miljöinvestering
Borgeby 37:2 - Länsstyrelsen beslut avskrivning ansökan
Borgeby 37:2 - Länsstyrelsen beslut beviljande av ansökan

Dagvattengruppen
Recipientkontroll
2017-12-21 Administration ÖVF - Förfrågningsunderlag från Helsingborgs kommun
Vattenförvaltning
2017-11-17 Malmö airport - Prövotidsredovisning med förslag till slutgiltiga villkor
2017-12-06 Klostergården 2:9, Hemsö Fastighets AB- Ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet enligt MB
2017-12-08 Riksintressen för friluftsliv - Naturvårdsverket beslut om områden
2017-12-12 Ekosystemtjänster - Region Skåne beslut om stöd från Miljövårdsfonden
2017-12-15 Malmö airport - Yttrande prövotidsredovisning med förslag till slutgiltiga villkor
2018-01-10 Markersättning remiss - Yttrande från Lunds kommun
2018-01-16 Habo Golf AB - Lomma kommun överklagande av dom från MMD
2018-01-19 Malmö metallteknik - Lomma kmns kommentarer om saneringsåtgärder
Arbetsutskottet
Övrigt
2017-11-20 PWC revision - Bekräftelse uppdrag
2017-12-01 Skatteverket - Beslut om årlig skatt för 2016
Helena påpekar att Lomma kommun har överklagat domen från Mark- och Miljödomstolen.
BG/DG beslutar:
- att lägga anmälningarna till handlingarna

3. Åtgärdsprogram
3.1

Höje å åtgärdsprogram etapp 1
Bilaga 3.1
Rebecka Nilsson, Ekologgruppen, lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av
åtgärdsprogrammet.
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Vallkärratorn/Stångby vångar
Besked om hur VA-ledningar ska dras om har dragit ut på tiden men ska vara klart
nu.
Följddiskussion med anledning av de frågor som ställdes vid förra mötet och med
anledning av de svar på frågor som skickades ut efter förra mötet. Helena menar att
fördröjningskapaciteten behöver vara tydligt i det underlag för projektet som
redovisas av konsulten. Arbetet har mål om fördröjning av vatten och för
klimatanpassningsskäl är det viktigt att vara tydlig med dessa siffror.
Genarp 9:16
Anläggningen är i princip klar. En tilläggsbeställning har gjorts på knappt 90 tkr.
Fördyringen berodde på att flera okända dräneringsledningar mynnade i våtmarken
varav en dessutom låg så pass lågt att fyllnadsmassor behövde omfördelas för att
undvika problem uppströms våtmarken.
Bjällerup
Förhandsförbindelse ska tecknas i dagarna sedan kan intresseanmälan och anmälan
om vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen. Förhoppningsvis kommer projektet
loss nu.
Tvåstegsdike Bjällerup
Ny arrendator är nu klar på kyrkans mark, det blir Anders Månsson, tidigare
styrelseledamot i vattenrådet och ordförande i dikningsföretaget. Möte med
Anders, som inledningsvis varit positiv, sker inom de närmaste veckorna. Diskussion
om tvåstegsdike fördes även inför arrendet tecknades. Omprövning av
dikningsföretaget behöver göras.
Kalkfilter Råbytorp
Generell diskussion om varifrån kalk som används till denna typ av projekt kommer
ifrån. Ämnet har allmänt intresse så förslag att Ekologgruppen får i uppdrag att göra
en sammanställning i frågan.
Nya projekt
Björnstorp (Lunds kommun): Förslag på mindre våtmark, kommunal mark, 10 ha
tillrinning, 0,4 ha vattenyta. Tidigare hästbete på den aktuella marken.
Värpinge golfbana (Lunds kommun): Intresseanmälan från arrendator Håkan
Rasmusson. Fältbesök ska göras.
Flackarp/Prästberga (Gamla vattenverksområdet, Staffanstorps kommun):
Undersökning ska göras i fält. Lunds kommuns mark som utarrenderats för bete. Idé
om samlat naturreservat Lomma (Kannikområdet norr om ån)/Staffanstorp/Lund
(mä) har förts fram.
BG/DG beslutar:
- att uppdra åt Ekologgruppen att göra en mindre utredning om kalk som används
för fosforavskiljning,
- att uppdra åt Ekologgruppen att ta fram en mall för vilka data som ska redovisas i
samband med projektering av vattenvårdsåtgärder,
-att i övrigt fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
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- att lägga övrig information till handlingarna

3.2

Arbetsplan 2018
Ekologgruppen har tagit fram ett förslag till arbetsplan för 2018.

Bilaga 3.2

BG/DG beslutar:
- att godkänna förslaget till arbetsplan för 2018, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
3.3

LONA
Regeringens nya våtmarkssatsning kommer att genomföras inom ramen för LONAstöd. LONA kan inte såsom LOVA sökas av vattenråd utan endast genom
kommunerna. Vattenrådet tar fram alla handlingar för ansökan men en
kommunrepresentant behöver skicka in ansökan. Det kommer sannolikt att bli ett
antal ansökningar som skickas in. Sista ansökningsdag är 10 april. Bidragsdelen är
maximalt 90% av projektkostnaden. Helena är LONA-kontaktperson på Lomma
kommun, Anna på Lunds kommun och Jenny i Svedala. För Staffanstorp är Bertil
Bengtsson listad som kontaktperson.
Kommentar: Alfred har meddelat att han kommer att ta över som kontaktperson för
LONA i Staffanstorps kommun.
BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

3.4

Markersättning
Bilaga 3.4
Förslaget på modell för beräkning av och nivåer för markersättning har varit på
remiss. Svar har kommit in från LRF, Lunds kommun, Lomma kommun, Svedala
kommun, Kävlingeåns vattenråd och från Sege å vattenråd och vattendragsförbund.
Lomma och Lunds kommuner samt Kävlingeåns vattenråd tillstyrker förslaget, LRF
menar att markersättningen alltid ska vara 100% av markvärdet medan Sege å och
Svedala kommun menar att det är en för hög nivå med en takersättning på 80% av
markvärdet. Ingen av synpunkterna bedöms föranleda någon revidering av det
utskickade förslaget.
BG/DG beslutar:
- att godkänna förslaget till beräkningsmodell och nivåer för markersättning, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.5

Strandskydd
Bilaga 3.5a & b
Jonas informerar om svaren på enkät i frågan som skickades ut till länsstyrelserna i
höstas. Svaren från länsstyrelserna kunde delas in i fem olika grupper:
- De lst som inte svarade alls
- De lst som ”inte förstod” problematiken
- De lst som menade att strandskydd gäller vida anlagda våtmarker
- De lst som menade att strandskydd INTE gäller vid anlagda våtmarker
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De lst som menade att frågan om strandskydd eller inte ska avgöras från fall till
fall.
Resultaten från enkätundersökningen har skickats till Länsstyrelsen i Skåne som
tagit upp frågan internt igen och som skickat en skrivelse till Naturvårdsverket och
Miljödepartementet. Jonas föreslår att vattenrådet försöker få med ett antal andra
organisationer på en egen skrivelse och skickar även den till Naturvårdsverket och
Miljödepartementet. Thomas meddelar att VA SYD också kan tänka sig att ställa sig
bakom skrivelsen.
-

BG/DG beslutar:
- att godkänna förslaget på skrivelse med tillägg för den orimligt stora zon med
strandskydd som uppkommer runt mindre våtmarker,
- att föreslå styrelsen bjuda in andra aktörer att vara med på skrivelsen
- att föreslå styrelsen att skicka skrivelsen till Naturvårdsverket och till
Miljödepartementet, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
3.6

Ekosystemtjänster
Region Skåne har beviljat 100 tkr till arbetet med att utreda möjligheterna att köpa
ekosystemtjänster som genereras i våtmarker. Jonas föreslår att uppdraget med
utredningen handlas upp som ett tillägg till Ekologgruppens uppdrag med
åtgärdsprogrammet. Helena menar att utredningen behöver förstärkas med någon
form av kompetens i offentlig upphandling, t ex från någon av kommunernas
upphandlingsenheter.
BG/DG beslutar:
- att Jonas tar fram en projektplan och stämmer av den med BG,
- att rekommendera styrelsen att göra en tilläggsbeställning från EG för
genomförande av uppdraget, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4. Dagvattengruppen
4.1

Fördröjningsmagasin Lund väster
Lägesrapport för arbetet med fördröjningsmagasin för dagvatten väster om Lund.
Det har inte hänt så mycket sen senast hanteringen av massorna är fortfarande det
stora frågetecknet. När hanteringen av massorna är beslutad ska anmälan om
vattenverksamhet göras. Kontaktpersonen på VA SYD Kristina Hall ska bytas ut, vem
den nya kontakten är vet vi ännu inte.
DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

4.2

Gullåkra mosse
Information om utredningen kring Gullåkra mosse utanför Staffanstorp.
Utredningen är i princip klar. En granskningsversion skickas till Jonas samt Mathilda
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och Alfred i Staffanstorp inom kort. Påverkan från Höje å är tydlig vid vissa
förhållanden, vid medelhögvattenföring dämmer Höje å upp till mossarna. Vid lägre
flöden finns en tröskel en i Dynnbäck som förhindrar dämning. Förslag finns att man
skulle kunna isolera, genom invallning, en del av området från ett dike och på så sätt
kunna fördröja vatten i en del av området.
DG beslutar:
- att bjuda in Nina Svenbro till näsa möte för att redogöra för utredningen, samt
- att lägga informationen till handlingarna
4.3

Värdering av rening av dagvatten
Diskussion om hur vi går vidare med denna fråga. Thomas meddelar att VA SYD
kanske har någon modell för beräkning av kostnadseffektivitet vid anläggning av
dagvattendammar. Thomas eller Susanne återkommer i frågan vid nästa möte.
DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

4.4

Laget runt
Vad händer i kommunerna med bäring på arbetet i dagvattengruppen?
Helena: Väntar på besked om LIFE-ansökan som bl a innehåller planer på
fördröjningsmagasin söder om Lomma. Lomma kommun har överklagat domen om
Habo Golf AB samt har låtit DHI granska SWECOS utredningar. DHI menar att
utredningarna har brister.
Karl-Magnus: Ska på samverkansmöte, Staffanstorp/Lund, om ny bebyggelse i Lund
sydväst och på Staffanstorps sida av ån. Landskapsbildskyddet som tidigare hindrat
bebyggelse verkar inte längre vara den stora frågan. Reningsverket och vad man vill
göra i området är en av de centrala frågorna. Komplicerat med att leda in dagvatten
i dammarna.
Thomas: På VA SYD har man jobbat mycket med drift av dagvattendammar på
senaste tiden. Det är mycket viktigt att sedimentationsbassängen i början av
anläggningen ska vara lätt att rensa ur. Även om reningsverket flyttar kommer man
eventuellt behålla kvar bräddningsrening i Lund för tillfällen när ledningen till
Sjölunda inte kan svälja mer vatten.
Anna: Ska på möte om breddningen av E22.
Alfred: Miljö- och byggenheten i Staffanstorp ska titta på gamla deponier och vad
man ska/kan göra åt deponierna. Ny ÖP kommer under 2019.
Förslag framförs om att ha Källby/Lund SV som stående punkt på dagordningen
framöver.
DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
5. Vattenförvaltning

5.1

Detaljplan Stora Råby 32:13 m fl fastigheter, Lunds kommun

Bilaga 5.1
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Vattenrådet har fått detaljplanen för Stora Råby m fl fastigheter på samråd.
Jordbruks- och naturmark som omvandlas till verksamhetsområde. Det råder delade
meningar om yttrandet. Jonas får i uppdrag att revidera yttrandet utifrån
diskussionen på mötet.
BG beslutar:
- att uppdra åt Jonas att omarbeta förslaget till yttrande och skicka ut för
synpunkter, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.2

Vattenmyndigheten
Jonas informerar kort om Vattenmyndighetens remiss.
BG beslutar:
- att uppdra åt kansliet att ta fram förslag till yttrande till nästa möte, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

6. Recipientkontroll
6.1

Öresunds vattenvårdsförbund
Förfrågan har kommit från Helsingborgs stad om att lämna anbud på
administrationen av ÖVF. Helsingborg stad innehar nu ordförandeposten, Sweco är
fortfarande konsult. Helena vet inte riktigt vad som har hänt under hösten efter
årsstämman och tycker att det hade varit bra om något vattenråd längs kusten hade
tagit ansvaret för ÖVF. Även om det inte finns möjlighet att åta sig att sköta
administrationen för tillfället behöver vi svara ÖVF att det, att det för tillfället inte
finns möjlighet att åta sig att sköta administrationen men att vattenrådet ser
positivt på de förändringar som sker i ÖVF och är positiva till ett samarbete i
framtiden.
BG beslutar:
- att avstå från att lämna anbud,
- att uppdra åt Jonas att svara ÖVF, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

6.2

Ålgräsundersökning
Bilaga 6.2
Jonas redovisar kort resultaten från ålgräsundersökningen i Lommabukten.
Bestånden av ålgräs i Lommabukten är fortfarande mycket utredda och täta. Den
ekologiska statusen utanför Höje å mynning klassas som hög. Gällande upphandling
med Toxicon sträcker sig t o m 2019.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
7. Administration/övrigt
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7.1

Årsredovisning 2017
Bilaga 7.1
Jonas har tagit fram utkast till verksamhetsberättelse för 2017. Bokslutet är ännu
inte klart. Synpunkter på verksamhetsberättelsen lämnas till Jonas så snart som
möjligt. Tillägg ska göras för skapade fördröjningsvolymer, reningseffekt m m.
BG beslutar:
- att komplettera med rening, fördröjningsvolymer m m lämna synpunkter på
verksamhetsberättelsen senast 28/2, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.2

Bidrag till dikningsföretag
Bilaga 7.2
Ett förslag beträffande bidrag till dikningsföretag har tagits fram.
BG beslutar:
- att godkänna förslaget till hantering av bidrag till dikningsföretagen med
redaktionella ändringar, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.3

Beredning av remissyttranden
Bilaga 7.3
Ett förslag till hantering av remissyttranden har tagits fram. Förslaget diskuteras.
BG beslutar:
- att återremittera förslaget till hantering av remissyttranden, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.4

Sammanträdestider 2018
Styrelsen
09:00 i Lund (om inte annat
anges
Stämma

Arbetsutskottet
09:00 i Lund

Berednings/dagvattengrupp
08:30 på tisdagar i Lund
13:00 på måndagar i Lund

2018-02-13 Diamanten
2018-05-08 Diamanten
2018-05-29 Diamanten
2018-09-18 Diamanten
2018-11-13
2018-01-30
2018-04-24
2018-09-04
2018-10-30

Antraciten
Flintan
Antraciten
Antraciten

2018-03-26
2018-06-12
2018-08-27
2018-10-09
2018-12-03

Gnejsen
Gnejsen
Gnejsen
Gnejsen
Porfyren 2
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BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
7.5

Övrigt
Forskningsprojekt SLU
Helena har fått en förfrågan från SLU om deltagande i ett forskningsprojekt med
koppling till GIS. Jonas föreslår att forskaren tar direkt kontakt med Jonas för att
enklare kunna avgöra om vattenrådet kan vara med eller bidra på något sätt.
VattenAtlas
Längre framförhållning för uppdatering av information i VattenAtlas önskas.
VattenAtlas läggs till som en ständig punkt, på dagordningen.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

7.6

Publicering av protokoll
För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/DG
godkänna publiceringen.
BG beslutar:
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan

Justeras för HÖJE Å VATTENRÅD

Jonas Johansson
Samordnare

Anna Helgeson
Lunds kommun
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