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Närvarande 
Ledamöter Cecilia Backe  Lunds kommun, ordf. 
 Helena Björn  Lomma kommun 
 Marie-Louise Folkesson Staffanstorps kommun 
 Christel Strömsholm-Trulsson Svedala kommun 
 Jonas Johansson Samordnare Höje å vattenråd 
Övriga Geraldine Thiere Höje å vattenråd 
 Maarten Ellmer Höje å vattenråd 
Adjungerade Johan Krook  Ekologgruppen 
 
Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson     
 
Plats: Tekniska förvaltningen, Lund   
 
Bilagor utsända före sammanträdet: Inga bilagor 
 
Bilagor utdelade vid sammanträdet: Inga bilagor 
 
Ärenden: 

 
1. Dagordningen  

 Tillägg under övrigt:  
  
 Minnesanteckningar från föregående möte: 

Inga särskilda synpunkter på föregående minnesanteckningar 
 
 Beredningsgruppen beslutar 

•••• att godkänna dagordningen, samt 
•••• att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens 

sammanträde 2012-08-21 och lägga dem till handlingarna. 
 
 
 

2. Anmälningar 
Höjeåprojektet  
 2012-08-02 Reparation & underhåll - Ansökan om miljöinvestering för sex dammar 

 



              

 2012-08-05 Reparation & underhåll - Anbud Bodeborn på reparation och underhåll 
 2012-08-13 Kyrkheddinge 5:1 - Länsstyrelsen beslut om rensning av damm 
 2012-08-19 Lunnarp - Anbudsförfrågan entreprenad 
 2012-08-22 Reparation & underhåll - Hunnerup, förslag på konstruktion och offert på bro 
 2012-08-28 Reparation & underhåll - Komplettering av ansökan om miljöinvesteringsstöd 
 2012-09-03 Reparation & underhåll - Habo, anbud Bodeborn tillägg  
 2012-09-03 Önnerupsbäcken anbudsförfrågan elfiske - Ekologgruppen, Calluna, 

Naturcentrum och Eklövs fiske och fiskevård 

 2012-09-04 Reparation & underhåll - Lunnarp H59, anbud Bodeborn  
 2012-09-05 Alberta - ansökan om utbetalning av miljöinvestering 
 2012-09-05 Gödelövsbäcken Björnstorpsbäcken - ansökan om utbetalning av 

miljöinvestering 
 2012-09-05 Reparation & underhåll - Länsstyrelsen förhandsbesked om 

miljöinvesteringstöd 

 2012-09-05 Önnerupsbäcken - ansökan om utbetalning av miljöinvestering 
 2012-09-06 Önnerupsbäcken elfiske - Anbud från Calluna 
 2012-09-06 Önnerupsbäcken elfiske - Anbud från Ekologgruppen 
 2012-09-10 Alberta -Anbud gräsåterställning Alberta kvarn 
 2012-09-11 Önnerupsbäcken elfiske - Beställning av elfiske från Ekologgruppen 
 2012-09-12 Alberta - Beställning gräsåterställning Alberta kvarn 
 2012-09-13 Flädie 2:1 - Länsstyrelsen, beslut om ersättning för miljöinvestering 
 2012-09-13 Flädie 2:1 - Länsstyrelsen, meddelande om beslut om ersättning för 

miljöinvestering 

 2012-09-13 Flädie 2:1 - Länsstyrelsen, villkorsbilaga till beslut 
 2012-09-18 Reparation och underhåll - Beställning Bodeborn 
 2012-09-24 Resultat från elfiske i Önnerupsbäcken 
 2012-09-28 Fels mosse - komplettering av ansökan om omprövning av dikningsföretag 
 2012-09-28 Fels mosse - komplettering av ansökan om tillstånd för restaurering 
Vattenförvaltning 
 2012-08-24 Vattenplan - Meddelande till Länsstyrelsen om ändrad inriktning på LOVA-

stöd för vattenplanen 

 2012-09-20 Vattenplan - kompletterande ansökan om ytterligare stöd för arbetet med 
vattenplanen 

 2012-09-20 Vattenplan - kompletterande ansökan om ytterligare stöd för arbetet med 
vattenplanen - bilaga 1 

 2012-09-24 Länsstyrelsens beslut om kompletterande ansökan 
 2012-10-04 LOVA - slutredovisning miljövänlig rensning 
Recipientkontroll 
 2012-09-13 Förfrågningsunderlag recipientkontroll 2013-2015 
 2012-09-13 Recipientkontrollprogram 2013-2015 

 

 
Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga anmälningarna till handlingarna 
 
 
 

 



              

3. Höjeåprojektet II etapp två 
Johan Krook berättar att alla projekt inom etapp II är avslutade förutom Fels 
mosse och Lunnarp som man fortsätter att jobba med inom etapp 3. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 

 
4. Höjeåprojektet II etapp 3 
Johan Krook redogör för pågående arbete inom etapp 3. 
 
Fels mosse 
Ansökan till Mark- och Miljödomstolen skickades in i början av juli. Bertil Noren 
på MoM begärde in kompletteringar och preciseringar. Ekologgruppen har tagit 
fram kompletteringarna och skickat in dem. 
 
Lunnarp 
Entreprenaden är i gång. 
 
Lomma ängar 
Inget nytt att rapportera. 
 
Värpinge 13:15 
Markägaren Wachmeister är mycket intresserad av att anlägga en våtmark 
nedströms Trolleberg på norra sidan av ån. Inget nytt att rapportera. 
 
Lunnarp 9:7 
Utvidgning av den befintliga dammen.  
 
Nöbbelövs mosse 
Inget nytt att rapportera. Peter Johnsen, Lunds kommun, har uttryckt intresse för 
anläggning av ytterligare en våtmark på kommunens mark intill väg 108. 
 
Fjelie tpl 
Inget nytt att rapportera. Kontakt etablerad med Trafikverket men ombyggnaden 
av trafikplatsen ligger långt fram i tiden. 
 
Häckeberga 
Henrik Tham är intresserad av att göra en rad olika åtgärder i området, bl a 
dämning av ett större område. Möte om projektet kommer att hållas i nästa vecka. 
 
Ladugårdsmarken 
För att bidra till att minska översvämningsproblematiken norr om Lund och i 
Önnerupsbäcken finns förslag på att anlägga översvämningsytor på kommunens 
mark på Ladugårdsmarken. Johan visar förslag på utformning av magasinet. 
Förslaget går ut på att dämma en 3 ha stor yta och ha en permanent vattenspegel på 
ca 0,8 ha. Magasineringskapaciteten skulle bli ca 15 000 m3.  
Jonas sammankallar gruppen som träffades i våras för nytt möte om projektet. 
Cecilia kollar med Håkan Rasmusson om golfbanan påverkas. Johan skriver en 
kortare förklarande text till kartorna men jobbar inte vidare med projekteringen. 
 
 



              

Bottenrestaurering, trädplantering och avfasning 
Intresset för bottenrestaurering är dubbelt så stort som målsättningen för etappen 
och frågan är hur vi ska hantera det. Förslaget är att till vidare fortsätta arbeta med 
alla sträckor där intresse finns bl a för att det är av stort värde om man kan 
kombinera de tre åtgärdstyperna. Vid möte med dikningsföretaget i huvudfåran i 
november i Genarp kommer förslaget till åtgärder att presenteras, t ex är Claes 
Wersäll är positiv till åtgärderna. 
 
När det gäller Dynnbäcken, som är djupt nedskuren med höga kanter och 
cykelbana längs ena sidan är det svårt att göra t ex avfasning. Möjligen kan man 
göra någon form av tvåstegsdike. Diskussionen med Staffanstorps kommun 
behöver fortsätta.  
 
Förbättringsåtgärder i befintliga dammar och våtmarker 
Arbetet genomförs genom att en lista med potentiella förbättringsåtgärder stäms av 
när en damm/våtmark besöks inom den ordinarie inventeringen. 
 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad 
planering 

 
 

 
5. Reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar  
Entreprenadarbetena är igång. Arbetet är färdigt i Habo. Bron vid Habo höll inte 
för maskinerna så man var tvungen att ta dit stenar för att göra ett vad.  Stenarna 
finns kvar och Johan Krook kontaktar Miljökontoret i Lomma för dispens från 
strandskyddet för att eventuellt kunna låta stenarna ligga kvar. Fyra dammar är 
åtgärdade och ska besiktigas 2012-10-12. 
 
När det gäller reparation och underhåll inom etapp 3 finns det en plan för löpande 
besiktning. Inventering av dammar och våtmarker sker enligt listan så länge det 
inte kommer upp akuta problem. Vid kontakter med markägare ska det alltid 
påtalas att dammarna inventeras enligt ett rullande schema och att man ska 
kontakta kansliet om det uppstår akuta problem. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad 
planering 

 
 

6. Recipientkontroll 
Specialinsats 
Geraldine meddelar att VA-Syd har provtagning av dagvatten på gång vid vissa 
utsläppspunkter. Eventuellt skulle vi kunna komplettera deras provtagning. Helena 
menar att provtagningspunkterna är viktigast och att vi skulle kunna släppa detta 
om VA-Syd redan gör det. Cecilia ska prata med Leif Runesson om VA-Syds 
provtagning av dagvatten. 
Geraldine påtalar också att VA-Syd har bra mätstationer för nederbörd och att 
samarbete med VA-Syd är nödvändigt om vi själva ska göra provtagningar.  
 



              

Det konstateras också att det vore värdefullt med en representant för VA-Syd i 
beredningsgruppen. Jonas ser till att den frågan tas upp med VA-Syd. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att fortsätta avvakta med specialinsats inom recipientkontrollen, samt 
- att kalla VA-Syd till beredningsgruppen fortsättningsvis 

 
 

7. Höje å vattenråd - vattenförvaltning 
Vattenplanen 
Geraldine ger en lägesrapprot för arbetet med vattenplanen. Projektet ska 
redovisas till Länsstyrelsen 2012-11-15 men vi har fått uppskov med att skicka in 
kartunderlag till 2012-12-10. Geraldine och Jonas tar fram ett utkast till rapport 
som skickas med redovisningen till Länsstyrelsen. Därefter skickas rapporten ut 
för eventuella synpunkter till beredningsgruppen. 
Alla kommuner kommer att på ett eller annat sätt och eventuellt med vissa 
begränsningar (utanför vår kontroll) att få tillgång till det GIS-underlag som har 
sammanställts. våtmarksplanering. 
 
 
Uppföljning temadag miljövänlig rensning och temadag 
Reaktionerna på temadagen om dikningsföretag och miljövänlig rensning har varit 
mestadels positiva. 
 
Vattenplan Sege å 
Även Sege å är intresserade av att ta fram en vattenplan enligt ”Höje å modellen”. 
Förslaget är att det vore bra om Geraldine kunde jobba kvar i Lund medan hon gör 
arbetet. 
Höje å vr har lämnat ett förslag till Sege å. Arbetet skulle kosta ca 490 tkr och ta 
ca 8 månader. Christel återkommer när det fattats beslut i styrelsen för Sege å 
vattenråd. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den 
planering som diskuterats fram 

 
 

   
8. Sammanträdestider 2012 och 2013 

 
2012 
Styrelsen    

  6/11 kl. 14.00 Lund 
 

Sammanträdestider 2013 
 
Styrelsen (kl 14:00 i Lund om inget annat anges) 
 2013-02-19  
 2013-05-07  
 2013-05-28 Stämma 
 2013-09-17  
 2013-11-05  
   



              

 
Presidieberedning   
 2013-02-05  
 2013-04-23  
 2013-09-03  
 2013-10-10  
   
Beredningsgruppen   
 2013-01-22  
 2013-04-09  
 2013-08-20  
 2013-10-08  

 
 

9. Övriga frågor 
 
Arbets- och delegationsordning 
Jonas presenterar översiktligt förslag till förändringar i delegations- och 
arbetsordning. Christel har synpunkter på upphandling och beställning av 
entreprenader. Beställningar måste alltid skrivas under av en representant för 
respektive kommun. Beslut om upphandling kan däremot tas av kansliet. Ett av 
förslaget till förändringar är att kansliet ska kunna ta beslut om upphandling av 
mindre entreprenader. Jonas jobbar vidare med förslaget och skickar ut det till 
beredningsgruppen och presidiet med målsättningen att det ska finnas ett förankrat 
förslag till styrelsemötet i februari. 
 
Vattenorganisationernas riksmöte 
Förslaget är nu att riksmötet är ett samarrangemang mellan Kävlingeån, Sege å 
och Höje å vattenråd, med Höje å vr som huvudansvarig. Det kommer att hållas ett 
första möte i december i Lund om arrangemanget. Till det mötet kommer det att 
finnas en offert på vad konferensservice för mötet kan kosta. Jonas och Carl von 
Friesendorff fortsätter att undersöka möjligheterna till medfinansiering från 
Vattenmyndigheten. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den 
planering som diskuterats fram 

 
 
 

Jonas Johansson  
 Vattenrådssamordnare 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


