PROTOKOLL
2018-10-09
BEREDNINGS- OCH DAGVATTENGRUPPEN FÖR
HÖJE Å VATTENRÅD

Tid & datum: kl 08:30-11:30, tisdagen den 9 oktober 2018
Plats:

Kommunhuset Kristallen, Lund

Bilagor:

3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
3:1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Sammanställning projekt och ekonomi
3.5: Förnyat samarbetsavtal: Förslag till tidsplan för förankringsprocess
4.3: Dagvattengruppens åtgärdslista
5.1: Akka frakt - ansökan om tillstånd för verksamhet: Förslag yttrande
6.1: Recipientkontroll Höje å: Sammanställning förslag på förändringar

Närvarande: Iris Behrens
Helena Björn
Urban Linse
Karl-Magnus Adielsson
Alfred Fransson
Jenny Ahlqvist
Susanne Johansson
Rebecka Nilsson
Jonas Johansson

Lomma kommun
Lomma kommun
Lomma kommun (t o m punkt 4.5)
Lunds kommun (endast punkt 4.4)
Staffanstorps kommun
Svedala kommun
VA SYD
Ekologigruppen
Höje å vattenråd

Ärenden:
1.

Val av justeringsperson
Protokoll från föregående möte 2018-08-27
Dagordningen
Tillägg till dagordningen görs för:
Kadmium i sediment i dammar och våtmarker
Info om personalförändringar och utlyst tjänst.
Lunds kommun har utlyst tjänst som Vattensamordnare för kommunen. I
tjänsten ingår att vara representant för kommunen i vattenrådet vilket betyder
att den arbetsuppgiften inte längre kommer att ligga hos kommunekologen.
https://lund.se/arbete--lediga-jobb/lediga-jobb/detalj/?guid=3cfd77ea-ca3247dd-b82c-50c2d02a011d&guidGroup=9b63e255-e146-40b1-bdf0beb21f1fe2dc&format=xml
I övrigt ska Karl-Magnus Adielsson och Iris Behrens sluta.

Information om strandskydd
På en nationell konferens om vattenbrist i slutet av augusti meddelade
miljöministern att regeringen bereder frågan om strandskydd vid anlagda vatten.
Jonas har även fått mail från en tjänsteman på regeringskansliet med besked att
frågan bereds men att det p g a valet just nu inte händer så mycket.
BG/DG beslutar:
- att välja Alfred och Helena till justeringspersoner,
- att lägga protokollet till handlingarna,
- att lägga informationen till handlingarna, samt
- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg
2.

Anmälningar

Åtgärdsprogram
2018-08-13 Lilla Bjällerup 6:1 – Anbudsutvärdering
2018-08-13
2018-08-13
2018-08-17
2018-08-17
2018-08-20
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-24
2018-08-26
2018-08-28
2018-09-01
2018-09-03
2018-09-03
2018-09-05
2018-09-07
2018-09-07
2018-09-07
2018-09-27

Reparation & underhåll – Anbudsutvärdering
Önnerupsbäcken fiskevård - Anbud Nebbhuset
Råbytorp fosforfilter - Lst beslut om förlängd arbetstid
Råbytorp fosforfilter - Lst beslut om vattenverksamhet
Önnerupsbäcken fiskevård - Reviderat anbud Nebbhuset
Råbytorp fosforfilter - Anbud JKN entreprenad
Reparation & underhåll - Beställning entreprenad
Önnerupsbäcken fiskevård - Beställning entreprenad
Höje å Värpinge fiskevård - Anbud Naturentreprenad Syd
Höje å Värpinge fiskevård - Lst beslut om stöd
Råbytorp fosforfilter – Anbudsförrättning
Önnerupsbäcken fiskevård - Minnesanteckningar startmöte
Önnerupsbäcken fiskevård - Minnesanteckningar startmöte
Vallkärratorn/Stångby vångar - Lst information om arkeologisk undersökning
Höje å Trolleberg - Beställning fiskevård
Råbytorp fosforfilter - Beställning entreprenad
Råbytorp fosforfilter – Förhandsförbindelse
Råbytorp fosforfilter - Minnesanteckningar startmöte

Dagvattengruppen
Recipientkontroll
2018-08-09 Detaljplan Sockerstan Staffanstorp - Meddelande samråd

Vattenförvaltning
2018-09-14
2018-09-19
2018-09-21
2018-09-24

Naturreservat kustdammarna Lomma kommun - Samråd
Naturreservat kustdammarna Lomma kommun - Yttrande samråd
Trafikverket Lund-Flackarp - Fastställd järnvägsplan
Malmö airport - Deldom prövotidsredovisning och slutgiltiga villkor

Arbetsutskottet
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Övrigt

BG/DG beslutar:
- att lägga anmälningarna till handlingarna
3. Åtgärdsprogram
3.1

Höje å åtgärdsprogram etapp 1
Bilaga 3.1
Rebecka Nilsson, Ekologigruppen, lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av
åtgärdsprogrammet.
Önnerupsbäcken fiskevård
Entreprenaden i princip klar, endast trädplantering i november återstår. Den del av
entreprenaden som är klar har besiktigats. Några mindre tillägg har gjorts till
entreprenaden.
Höje å Trolleberg fiskevård
Entreprenaden i princip klar. Tillstånd för åtgärderna har hanterats genom ansökan
om dispens från strandskyddet (kommunen) och anmälan om vattenverksamhet
(Länsstyrelsen). Besiktning av åtgärderna sker nästa vecka.
Fosforfilter Råbytorp
Entreprenaden pågår, beräknas klar i slutet av oktober.
Stångby vångar
Schakten i princip klar. Omdragning av VA-ledningar pågår.
Häckeberga
Johan Krook och Rebecka Nilsson, Ekologigruppen och Jonas var och träffade Henrik
Tham på Häckeberga 2018-09-18 för att diskutera nya och nygamla projekt i
Häckebergaområdet.
Häckebergasjön med omgivningar
Till att börja med ett utredningsuppdrag om förutsättningarna att reglera sjön,
bibehålla ett högre vattenstånd längre fram på försommaren, för att gynna gäddans
lek och ynglens uppväxt. Omgivande gräsmarker skulle eventuellt kunna vara
översvämmade fram till maj/juni. Syftet skulle vara att efter reduktionsfisket gynna
rovfiskbeståndet så att effekterna av fisket ska bli mer långvariga. Inmätningar
behöver göras och motstående intressen, vildsvin, naturreservat m m tas i
beaktande.
Dyngsmaderna
En greppa näringen rådgivning gjordes 2013 tillsammans med viss projektering.
Tanken då var att dämma och översvämma ett relativt stort område. Jämfört med
2013 är det idag nya förutsättningar för projektet då det område som planerades
att översvämmas nu är en fungerande betesmark. Det gamla förslaget behöver
således arbetas om. Projektet bedöms ha störst nytta för biologisk mångfald men
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även effekt på näringsrening. Projektet skulle kunna finansieras via de LOVA-bidrag
vattenrådets redan har beviljats.
Bränneröd
Bränneröd är också ett nygammalt våtmarksprojekt från 2013 som aktualiserats
igen. Upp till ca 3 ha vattenyta och nytta för både näringsreduktion och biologisk
mångfald.
Bramstorp / Nymölle
Lite mindre våtmarksprojekt. Vatten föreslås tas från våtmarkernas små
tillrinningsområden samt från Björkesåkraån vid högre vattenflöden i ån.
Vallkärrabäcken utredning
Utkast till rapport från utredningen beräknas klar till nästa möte. Rapporten tar upp
hydrologi, förslag till förvaltning, juridiska aspekter samt lämnar förslag på åtgärder.
Camilla Svedén är kontakt på VA SYD och Peter Johnsen på Lunds kommun.
Övrigt
Beträffande våtmarkerna i Bjällerup och Flackarp samt tvåstegsdiket i Höje å vid
Bjällerup har det inte hänt nåt sen senaste mötet.
Jonas redovisar kort projektsammanställning och ekonomi. I dagsläget är prognosen
att det kommer vara drygt 6 000 tkr kvar när alla för tillfället påbörjade projekt är
avslutade.
BG/DG beslutar:
- att godkänna fortsatt arbete med projekten Dygnsmaderna, Nymölla, Bramstorp
och Häckebergasjön,
- att i övrigt fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
3.2

Förfrågningsunderlag till entreprenörer
Ekologigruppen återkopplar angående synpunkter på förfrågningsunderlag till
entreprenörer. Man har analyserat synpunkterna och tittat på vilka krav som ställs
vid upphandling. Slutsatsen är att det är kommunerna som behöver bestämma vilka
krav som ska gälla vid upphandling vid entreprenörer. Förslaget är att, med
upphandlingen för entreprenaden vid Bjällerup, som exempel låta kommunerna
återkoppla om hur man vill ha förfrågningsunderlagen utformade. När kommunerna
återkopplat hålls ett separat möte i frågan.
BG/DG beslutar:
- att uppdra åt Jonas att skicka ut förfrågningsunderlaget för upphandling av
entreprenaden i Bjällerup till kommunerna för synpunkter, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.3

Ekosystemtjänster
Lägesrapport från arbetet med utredningen om köp av ekosystemtjänster.
Arbetsgruppen har haft möte, den gemensamma målbilden har förtydligats. Nytt
möte 25/10. Mål att det ska finnas en rapport till möte till januari.
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BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
3.4

Reparation och underhåll
Ekologigruppen lämnar lägesrapport. Entreprenören är i gång med de upphandlade
åtgärderna, bl a rensning av vegetation och sediment. Förutom dessa åtgärder finns
det en läckande brunn vid dammen på Ladugårdsmarken som eventuellt behöver
åtgärdas.
Det börjar bli dags att skicka in nya ansökningar om LOVA-bidrag. Jonas föreslår att
en ansökan om reparation och underhåll ska skickas in. Om det ska vara möjligt att
få bidrag är det nödvändigt att enbart söka bidrag för åtgärder som inte ingår i det
åtagande om skötsel som den motprestation för att få bidrag som många markägare
har med Länsstyrelsen.
Frågan om uppföljning av gamla dammar tas upp. Många dammar och våtmarker
börjar bli 20-25 år gamla och förståelsen för varför de beter sig som de gör
(igenväxning, vattenkvalitet, sedimentation m m) behöver bli bättre. Möjligt
utredningsuppdrag att söka medel för.
Löpande okulära besiktningar av anlagda dammar och våtmarker igår i konsultens
uppdrag med genomförande av åtgärdsprogrammet.
Kadmium i sediment
I något fall har svagt förhöjda halter av kadmium upptäckts i dammar i Kävlingeån.
Detta skulle kunna bli ett problem vid underhållsåtgärder. Diskussion om problemet
förs. Jonas åtar sig att ta upp frågan med Länsstyrelsen.
BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

3.5

Förnyat samarbetsavtal
Bilaga 3.5
Information och diskussion om förberedelser inför eventuellt förnyat
samarbetsavtal mellan kommunerna. Ekologigruppen har i uppdrag (samarbete
med Kävlingeåns vattenråd) att göra en förstudie inför diskussion om nytt
samarbetsavtal. Förhoppningsvis finns ett utkast framme till nästa möte.
Frågan om extern revision av åtgärdsprogrammet lyfts upp. Etapp 1 och 2 hinner
inte utvärderas innan ett nytt samarbetsavtal behöver vara på plats men det är
ändå nödvändigt att något om uppföljning och extern utvärdering finns med i
förstudien. Viktigt i förstudien är också att:
- Visa vad som blivit gjort.
- Visa hur mycket externa medel som dragits in.
- Ha svar på frågan om varför halterna av fosfor ökat under senare år
- Visa på vad det kan kosta att inte göra nåt?
BG/DG beslutar:
- att godkänna förslaget till arbets- och tidsplan, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
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4. Dagvattengruppen
4.1

Fördröjningsmagasin Lund väster
Kort lägesrapport för arbetet med fördröjningsmagasin för dagvatten väster om
Lund. Jonas har ingen ny information mer än att VA SYD har skickat underlag till
Markentreprenad för att få en kostnadsuppskattning av vad det kan kosta att
anlägga dagvattenmagasinet. Ekologigruppens uppdrag med att sammanställa
lärdomar och erfarenheter från projektet kvarstår och redovisas på nästa möte.
DG beslutar:
-att uppdra åt EG att redovisa erfarenheter från projektet på nästa möte, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4.2

Gullåkra mosse
Alfred lämnar information från Staffanstorps kommun. Frågan ska tas upp på
Tekniska nämndens arbetsutskott i nästa vecka och därefter informerar Nina
Svenbro, Ekologigruppen, om förslaget på Tekniska nämndens möte den 1/11.
Förslaget till beslut är att Tekniska avdelningen och Höje å vattenråd ska få i
uppdrag att arbeta vidare med projektet.
DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

4.3

Dagvattengruppens åtgärdslista

Bilaga 4.3

Genomgång av den uppdaterade åtgärdslistan. Jonas har strukturerat om listan för
ökad tydlighet samt lagt till länkar till info om respektive projekt. Listan är ett
levande dokument som uppdateras löpande när ny information tillkommer.
Ursprungligen togs listan fram när Dagvattengruppen bildats och fortfarande inte
arbetade under vattenrådet. Synpunkter och ny information tas emot av Jonas som
för in det i listan.
DG beslutar:
- att uppdra åt Jonas att uppdatera budgetkolumnen,
- att uppdra åt övriga att se över kolumnen för kommentarer,
- att uppdra åt Ekologigruppen gå igenom avrinningsområdet med avseende på
teoretisk möjlighet till meandring, samt
-att lägga övrig information till handlingarna

4.4

Källby/Lund SV
Karl-Magnus berättar om planerna för Källby. Stadsbyggnadskontoret i Lund vill lyfta
fram frågorna om vattenvård och ekosystemtjänster i området. SBK har markerat en
”blå” yta inom Höje å översvämningszon som man vill undanta från bebyggelse.
Området utgör nu även del av ett riksintresse för friluftsliv. Vidare har ett
förfrågningsunderlag gått ut till tre konsulter. Uppdraget är att utreda möjligheterna
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att använda dammarna för fördröjning av dagvatten, rening av åvatten m m när
reningsverket har lagts ner. Efter det vill SBK att vattenrådet genom Ekologigruppen
tar fram ett förslag på hur området skulle kunna se ut om man tar stor hänsyn till
vattenfrågorna.
DG beslutar:
- att tillstyrka att vattenrådet tar fram förslag på utformning av området längs Höje
å efter att den första konsultutredningen är klar, samt
-att lägga övrig information till handlingarna
4.5

Laget runt
Helena: KF i Lomma har beslutat om att ansöka om att gå med i VA SYD. Det
kommer bli förhandlingar om hur överlämning ska ske. Beträffande Life-projektet så
är det möte i morgon om hur det ska komma igång.
Iris: DHI arbetar med en tvådimensionell översvämningsmodell för området från
Lomma centrum upp till Önnerups by vilket inkluderar golfbanan.
Dessutom är en dagvattenpolicy på gång. I det arbetet har man haft god nytta av
det projektarbete som David Szakal (tidigare praktikant på Höje å vattenråd) gjorde
med små dagvattenlösningar. Internremiss inom kort, sen till VA SYD för
synpunkter.
Alfred: Staffanstorp jobbar vidare med miljöplanen för kommunen. Enligt tidsplanen
ska den vara klar innan årsskiftet.
Susanne: Dialog förs mellan VA SYD och Trafikverket om att flytta ett av
dagvattenutsläppen väster om E22 i samband med ombyggnaden av Lunds södra
trafikplats.
DG beslutar:
- att en punkt om mikroplast läggs till på nästa möte, samt
-att lägga övrig information till handlingarna
5. Vattenförvaltning

5.1

Akka frakt: Ansökan om tillstånd för verksamhet vid Dalby
Bilaga 5.1
Förslag till yttrande har tagits fram. Akka frakt ansöker om utvidgning av
verksamheten och om att få hantera miljöfarligt material. Den stora frågan för
vattenrådet är innehållet av miljöfarliga ämnen i det dagvatten som lämnar
området.
BG beslutar:
- att godkänna förslaget till yttrande med redaktionella ändringar, samt
-att lägga övrig information till handlingarna
6. Recipientkontroll
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6.1

Förändringar i recipientkontrollprogrammet
Bilaga 6.1
Genomgång av föreslagna förändringar i recipientkontrollprogrammet. Styrelsen
delegerade till beredningsgruppen att besluta om förändringarna i recipientkontrollprogrammet. Utöver de förändringar som presenterats tidigare vill VA SYD nu göra
ytterligare tillägg. Prisuppgifter på dessa förändringar har efterfrågats från
Ekologigruppen. VA SYD ska gå igenom de prisuppgifter som lämnats och
återkomma med vilka av tilläggen man vill gå vidare med.
Vidare förs diskussion om hur halter av metaller ska analyseras. Hittills har analyser
gjorts på ofiltrerat vatten, i vattendirektivet är dock de gränsvärden som används
för filtrerad halt. VA SYD är angelägna om att man ska kunna relatera de värden som
tas fram med vattendirektivets miljökvalitetsnormer. Mot detta står värdet i den
långa tidserie av mätningar av ofiltrerad halt som finns. För att se om det är möjligt
att mäta både och ska pris tas i på båda analyserna i förfrågningsunderlaget. Om
detta inte går är filtrerad halt att föredra.
BG beslutar:
- att godkänna redovisade förändringar i recipientkontrollprogrammet ,
- att uppdra åt VA SYD att återkomma med vilka av de övriga föreslagna
förändringar som man vill gå vidare med, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

6.2

Vattennivåmätningar i Höje å
Uppdraget med vattennivåmätningar i Höje å, dels vis Kannik/E22 och dels vid
Dynnbäcks sammanflöde med Höje å, har inte beställts. Styrelsen har tagit beslut
om finansiering av mätningarna. Ekologigruppen håller på att uppdaterar den
lämnade offerten. Den uppdaterade offerten skickas ut till BG/DG för eventuella
synpunkter. Om det inte är några synpunkter på offerten beställs uppdraget enligt
tidigare beslut. Vattennivåmätningarna placeras som en punkt under
Dagvattengruppen på nästa möte samt läggs till som åtgärd i dagvattengruppens
åtgärdslista.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
7. Administration/övrigt

7.1

VattenAtlas
Information och diskussion om vad som är på gång beträffande VattenAtlas. Förslag
på ny information och förbättringar tas emot löpande. Felanmälan sker till
info@vattenatlas.se.
Inget nytt beträffande Havs – och Vattenmyndighetens intresse för VattenAtlas.
Jonas stämmer av med HaV.
Om det är problem med att klicka på punkter för att få fram information prova att
utesluta www framför vattenatlas.se.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
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7.2

Övrigt
Regeringsuppdrag
Vattenrådet har varit delaktiga i två regeringsuppdrag på senaste tiden. I September
träffade Jonas, Björn Abelson och Anna Olsson Vattenförvaltningsutredningen och
lämnade synpunkter på vattenförvaltningen i landet och visade på Höje å och
Kävlingeåns vattenråd som exempel för hur vattenförvaltningen kan fungera väl på
det lokala/regionala planet. Ekologigruppen har haft ett uppdrag för utredningen
om lokalt åtgärdsarbete mot övergödning där man använt bl a Höje å och
Kävlingeån som goda exempel. Jonas har granskat den text som skickats in.
Danskt våtmarksarbete
Helena har varit i Ålborg på studiebesök och tittar på danskt våtmarksarbete vilket
var mycket intressant. En observation var hur väl de positiva sidoeffekterna med en
stor havsnära våtmark hade lyfts fram. Studiebesök för hela BG/DG tas upp som
punkt på nästa möte.
Borgeby fältdagar
Temat för Borgeby fältdagar nästa år är vatten. Sege å är intresserade av ett
samarbete med Höje å och Kävlingeåns vattenråd. Jonas tar kontakt med Christel
(samordnare/projektledare i Sege å vattenråd) i Sege å om eventuellt samarbete.
Förslag till beslut:
- att lägga informationen till handlingarna

7.3

Sammanträdestider
Styrelsen
09:00 i Lund (om inte annat
anges
2018-11-13 Diamanten
Arbetsutskottet
09:00 i Lund
2018-10-30

Antraciten

2018-12-03

Porfyren 2

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

Förslag till sammanträdestider 2019
09:00 i Lund (om inte annat anges)

2019-02-12
2019-05-07
2019-05-28
2019-09-17
2019-11-12

Diamanten
Diamanten
Årsstämma
Diamanten
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Arbetsutskottet
09:00 i Lund

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

2019-01-29
2019-04-23
2019-09-03
2019-10-29

Antraciten
Antraciten
Antraciten

2019-01-22
2019-03-25
2019-06-11
2019-08-26
2019-10-08
2019-12-02

Porfyren 2
Gnejsen
Gnejsen
Porfyren 2
Gnejsen

BG beslutar:
- att godkänna förslag till sammanträdestider för 2019, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
7.4

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

Justeras för
HÖJE Å VATTENRÅD

Alfred Fransson
Ordförande BG

Helena Björn
Ordförande DG

Jonas Johansson
Samordnare
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