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Ärenden:
1. Minnesanteckningar från förra mötet
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från förra mötet. Anteckningarna finns på:
http://hojea.se/Dagvattengruppen.htm

2. Höje å åtgärdsprogram
Fortsatt diskussion kring åtgärder och dagvattenhantering. Projektet på Lomma
ängar läggs ner. Projektförslag inom CleanTech TIPP på gång. Arbetet med
fördröjningsvåtmarken på Vallkärra-Torn öster om Stångby rullar. Finns stort behov
av att komma igång med fler konkreta projekt.
Dagvattenutredningen
Viktigt att utredningen inte blir en produkt som enbart hamnar på hyllan. Hur ska
man jobba vidare? Karl-Magnus påtalar att i den kommande dagvattenplanen för
Lund stad kommer dagvattenåtgärder att exemplifieras på olika konkreta
typområden för Lunds stad, på ett liknande sätt som det har gjorts inom vattenrådets
utredning. Viktigt att flera olika parter arbetar med lokal fördröjning och rening av
dagvatten, både va-aktören och olika förvaltningar i kommunen. Fortfarande en stor
fråga hur man i t ex exploateringsavtal och detaljplaner kan få med lokal fördröjning
av dagvatten. Helena föreslår att Dagvattengruppen får mandat att jobba med ett
urval av konkreta åtgärder från de förslag som har tagits fram i utredningen för östra
Lund och samarbeta med Ekologgruppen och Werec kring något projekt om

fördröjning och rening av dagvatten. Susanne påtalar vikten av att underhållsaspekten vägs in i ett tidigt skede om det ska genomföras åtgärder.
Lomma ängar
Lomma kommun äger marken men arrendatorn är negativ. Den ursprungliga tanken
med projektet var att massorna skulle läggas på arrendatorns mark som gränsar till
Lomma kommuns mark som han arrenderar för sina betesdjur. Miljönyttan blir
tveksam om man ska hantera massorna inom Lomma kommuns fastighet då
fastigheten har en del botaniska värden. Fördröjningsnyttan av projektet är marginell
och översvämningsmöjligheten finns redan idag. Dagvattengruppen beslutar att
projektet ska läggas ner.
3. Övrigt
CleanTech Tipp – Information
Helena informerar, har varit på ett första arbetsmöte i projektet. Vattenrådet ska
inte lägga in nya pengar i projektet utan vattenrådet ska växla upp sådant som man
ändå ska arbeta med. Tre områden finns på förslag att jobba med:
- Markåtkomst ett ständigt problem när det handlar om att
genomföra åtgärder. Detta är dock inte bara en pengafråga, utan
även en fråga om psykologi. Ett möjligt alternativ skulle kunna vara
att handla upp ekosystemtjänster som produceras på den mark som
man vill åt. Det råder dock oklarheter om juridiska aspekter på
denna fråga eftersom man inte gjort detta tidigare. Inom projektet
skulle man kunna få hjälp från upphandlingsexperter för att utreda
dessa frågor.
- Innovationsdialog kring rening av dagvatten. Företaget Werec som
vattenrådet samarbetar med när det gäller anläggning av kalkfilter
har arbetat med det i Växjö och är en tänkbar part i en sådan dialog.
- Mikroskräp – Konstgräsplaner eller gummilekplatser, källorna till
mikroplaster är många och kommunerna behöver ställa krav, i
upphandling, på giftfria produkter och på produkter som inte läcker
ut i dagvattnet. Förslag på upphandlingsskrivning där kommunerna
kan ställa krav på att material inte ska läcka giftiga substanser till luft
och vatten skulle kunna tas fram i projektet.
Laget runt:
- UL: Lomma hamn klarar inte dagvattenhanteringen, man har byggt
tätare och mer än man tänkte från början, ingen fördröjning av
dagvatten fanns med i detaljplaneringen.
- JJ: Möte med dikningsföretagens ordförande i början av juni var
positivt, Anders Månsson, Carl-Johan Wachmeister och Emil Sällvik
var närvarande. Utredningen om dikningsföretagen i ån
presenterades och en konstruktiv dialog hölls.
Vattenrådet har fått detaljplan för Gullåkra i Staffanstorp för
synpunkter. I planförslaget hänvisar kommunen enbart till
dagvattenfördröjning i det befintliga nätet och inget lokalt
omhändertagande av dagvatten presenteras. Marie-Louise tar med
sig frågan.
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K-M A: Tar upp frågan om att det är sannolikt är betydligthögre
kostnader att rena fördröja dagvatten med småskaliga lösningar. I
kostnaden vägs dock inte positiva aspekter på upplevelser, biologisk
mångfald och livskvalitet in såsom positiva effekter av småskaliga
åtgärder. Argument för små lösningar måste därför lyftas fram.
HB: Artikel i Sydsvenskan om översvämningar i Lomma i söndags.
Handlar om kommunens tankar på att betala för att jordbruksmark
blir översvämmad istället för tätorter.
M-L F: Staffanstorps ”Blåplan” ska tas politiskt i höst i Staffanstorp,
en Dagvattenstrategi är också på gång till hösten.

Övriga frågor
Frågan om badvattenkvaliteten i Lommabukten har åter kommit upp
bl a genom en artikel i SDS. En teori är att bakterierna kommer med
dagvatten och renat avloppsvatten från Höje å. Mer data behöver
dock tas fram i frågan, bl a om hur väderförhållanden och flödet i
Höje å kopplar till de höga halterna av bakterier i Lomma. Därför
finns behov av bättre flödesdata från Höje å. Jonas för en dialog med
SMHI om att eventuellt kunna uppdatera flödesmätningarna vid
Trolleberg så att dessa går att se i realtid på nätet. Kan även finnas
behov av att sätta ut fler peglar eller trycksonder. Jonas undersöker
om detta kan ingå i Ekologgruppens uppdrag.
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09:00 i Lund (om inte annat
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