PROTOKOLL
2016-11-08
STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD

Tid & datum: kl 09:00-11:45, tisdagen den 8 november 2016
Plats:

Västerkyrkan, Lund

Bilagor:

3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder (skickas ut med protokollet)
3.2: Stöden inom landsbygdsprogrammet: Jordbruksverkets formella svar
5.2: VattenAtlas: Förslag till samarbetsavtal
7.1a: Förslag till organisation samt delegations- och arbetsordning- Sammanfattning
7.1b: Förslag till organisation
7.1c: Förslag till delegationsordning
7.2: Skrivelse angående blytak på kyrkor

Närvarande :
Ordinarie
Kommunrepresentanter: Björn Abelson
Carl von Friesendorff
Pierre Lindberg
Göran Jepsson
VA-Syd:
Lena Fällström
Dikningsföretagen:
Åke Persson
Areella näringar:
Maria Herneke Walter
Henrik Tham
Industri/övriga verksamhetsutövare:
Christer Tornéus
Ideella naturvården:
Lars-Göran Lillvik

Örestads Golfklubb
Naturskyddsföreningen Lomma/Bjärred

Ersättare
Kommunrepresentanter: Agneta Nilsson
Lars V Andersson
VA SYD:
Klas Svanberg
Areella näringar :
Claes Wersäll
Ideella naturvården:
Leif Runesson

Staffanstorps kommun
Lunds kommun
VA-SYD
Jordägareförbundet Skåne/Blekinge
Naturskyddsföreningen Lund

Adjungerande

Vibeke Lirås
Jonas Johansson
David Reuterskiöld
Rebecka Nilsson
Amanda Eriksson

Lunds kommun
Lunds kommun
Staffanstorps kommun
Svedala kommun
VA-SYD
Dikningsföretagen
LRF
Jordägareförbundet

Länsstyrelsen
Samordnare Höje å vattenråd
Ekologgruppen
Ekologgruppen
Ekologgruppen

Ärenden:
1.

Ordförande Björn Abelson hälsar välkomna till mötet som flyttats från Kristallen till
Västerkyrkan p g a en dubbelbokning. Ekologgruppen har med sig Amanda Eriksson,
praktikant, som adjungeras till mötet.
Upprop förrättas.
Dagordningen justeras genom att punkt 6.1 och 6.3 stryks och flyttas till nästa möte.
Informationspunkten 6.2 läggs först på mötet.
Carl von Friesendorff påpekar att det cirkulerat två versioner av protokollet från
föregående möte. Den korrekta versionen är det protokoll där Carl von Friesendorff
tjänstgjorde som ordförande under hela mötet.
Styrelsen beslutar:
- att lägga protokollet tillsammans med Carl von Friesendorffs påpekande till
handlingarna,
- att godkänna dagordningen med redovisade ändringar
- att välja Henrik Tham till justeringsperson, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

2.

Anmälningar

Åtgärdsarbete
2016-09-01 Stora Råby 32:22 - Förfrågningsunderlag
2016-09-12 Önneslöv 14:6 (Björnstorp): Fullmakt
2016-09-23 Stora Råby 32:22 - Anbudsförrättning
2016-10-07 Stora Råby 32:22: Beställning entreprenad
2016-10-18 Önneslöv 14:6 (Björnstorp): Länsstyrelsen beslut vattenverksamhet
2016-10-18 Ladugårdsmarken: Ansökan omprövning Svenshögs dikningsföretag
Dagvattengruppen
2016-10-19 CleacTech Tipp: Meddelande om att vattenrådet drar sig ur projektet
Recipientkontroll
2016-09-21 Anbud - provtagning och kemisk analys av rensmassor från Höje å
Vattenförvaltning
2016-08-31 VattenAtals: Avtal om införande av Saxån/Braån i VattenAtlas
2016-09-22 RagnSells mellanlagring av avloppsslam och hästgödsel vid Björkesåkrasjön Yttrande
2016-09-08 Lykkebacken 3 Lund, bygglovsansökan bussdepå - Yttrande
2016-10-19 Samråd slaktkycklingproduktion Häckeberga 2:166, Lunds kmn - Yttrande
Arbetsutskottet
2016-09-06 Protokoll arbetsutskottet
Övrigt
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Jonas Johansson redogör kort för de ärenden som vattenrådet yttrat sig i sedan
senaste mötet. Beträffande RagnSells mellanlagring av avloppsslam och hästgödsel
vid Björkesåkrasjön har riskerna för läckage av näringsämnen via närliggande
vattendrag poängterats.
Bygglov på fastigheten Lykkebacken 3 i Lund. Det ska byggas en bussdepå och ett
par tusen kvm ska hårdgöras. Hanteringen av dagvatten på fastigheten har
kommenterats.
På fastigheten Häckeberga 2:166, Lunds kommun, ska slaktkycklingproduktionen
utökas. Synpunkter har lämnats i ett första samrådsskede om att vattenrådet i den
MKB som ska göras vill att det beskrivs hur hantering av gödsel, spolvatten och
kemikalier sker.
Styrelsen beslutar:
- att lägga anmälningarna till handlingarna
3. Åtgärdsprogram
3.1

Höje å åtgärdsprogram etapp 1
Ekologgruppen lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av
åtgärdsprogrammet.

Bilaga 3.1

Lilla Bjällerup
Efter att projektet legat på is ett tag är markägarna nu intresserade av att gå vidare.
En ca två ha stor våtmark uppdelad på två bassänger. Bedömningen är att stöd till
anläggningen kommer att beviljas från Länsstyrelsen.
Genarp 9:16
Projektering av våtmarken utanför Genarp pågår.
Vallkärra-Torn
Läge för våtmark och fördröjning av vatten strax öster om Stångby. I samband med
anläggningen av våtmarken bryts även kulverten uppströms våtmarken upp och
dagvattnet från exploateringsområdet Stångby vångar hanteras där. Berört
dikningsföretag behöver omprövas. Kostnader fördelas mellan exploatören och
vattenrådet.
Råbydiket
Råbydiket nedströms Råbysjön har meandrats (slingrats till) i syfte att skapa mer
variationsrika livsmiljöer i vattendraget. Entreprenaden är klar och ska besiktigas
denna vecka.
Styrelsen beslutar:
- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
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3.2

Övrigt, stöden inom Landsbygdsprogrammet mm
Bilaga 3.2
Stöden inom Landsbygdsprogrammet
Jonas Johansson informerar. Jordbruksverket har nu svarat skriftligt på vattenrådens
skrivelse om stöden till vattenvårdsåtgärder i det nya Landsbygdsprogrammet.
Svaren som ges är samma som gavs muntligen vid mötet i augusti. Vattenrådet kan
fortsätta betala ut markersättning och det går, genom att dela på projekt i mindre
delprojekt att fortsätta medfinansiera med vattenrådets pengar.
Köp av ekosystemtjänster
Jordbruksverket har lämnat värdefulla synpunkter på förslaget att köpa
ekosystemtjänster. Synpunkterna har ännu inte analyserats i detalj.
Nivån på markersättning
Frågan om nivån på den markersättning som vattenrådet betalar ut har
aktualiserats igen bl a till följd av att markpriserna i området ökat. Jonas Johansson
redogör för ett exempel för klass 8 jordbruksmark utanför Genarp. Det är stor
skillnad på den markersättning vattenrådet erbjudit i samband med ett förslag på
våtmarksanläggning och marknadsvärdet på marken.
Styrelsen beslutar:
- att uppdra åt beredningsgruppen och kansliet att utreda frågan om nivån på
markersättning/köp av ekosystemtjänster, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.3

Reparation och underhåll
David Reuterskiöld redogör för arbetet med reparation och underhåll. De åtgärder
som genomförts under hösten är besiktigade och alla berörda markägare/
arrendatorer har förklarat sig nöjda med åtgärderna.
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
4. Dagvattengruppen

4.1

Lägesrapport
Jonas Johansson lämnar lägesrapport för arbetet i dagvattengruppen.
Engagemanget i EU projektet CleanTech TIP är avslutat. Dagvattengruppen tittar
istället på möjligheten till annat projekt om rening av dagvatten
Kostnadsförslag för kontinuerlig mätning av vattennivåer och flöde i Höje å skulle ha
presenterats, frågan var uppe på beredningsgruppens möte men kräver mer
beredning innan förslaget presenteras för styrelsen.
Dagvattengruppens mandat att jobba i de olika kommunerna inom och utanför
verksamhetsområden för dagvatten är aningen oklart. En sammanställning av vilka
olika aktörer som jobbar med dagvatten och vilket arbete som bedrivs i Lund
kommer att göras för att få fram en tydligare bild av dagvattenarbetet och
dagvattengruppens roll i arbetet.
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Remisser: Skyfalls- och dagvattenplan är på gång för Lunds kommun. ”Blåplan” på
gång för Staffanstorps kommun.
HUT Skåne (Hållbar Utveckling Skåne) kommer att driva en tillsynskampanj på
dagvatten under 2017. Dock fortfarande något oklart hur kampanjen ska drivas och
vad den ska riktas in på.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
5. Vattenförvaltning
5.1

Helhetsperspektiv Höje å
Rebecka Nilsson, Ekologgruppen, lämnar kort lägesrapport för projektet. Arbetet är i
sitt slutskede och ska sammanställas i en slutrapport för hela det omfattande
projektet. Redovisning för tjänstemän i december och för styrelsen på första mötet
2017.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna fortsatt arbete enligt planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.2

VattenAtlas
Bilaga 5.2
VattenAtlas ska förvaltas, ett förslag till samarbetsavtal mellan ingående vattenråd
har tagits fram. Fem vattenråd är i dagsläget med i samarbetet. Det finns en
skrivning i samarbetsavtalet att ytterligare vattenråd kan tillkomma utan att det
påverkar grundsamarbetet. Höje å vattenråd tillsammans med Kävlingeåns
vattenråd står som huvudmän för VattenAtlas. Carl von Friesendorff yrkar på en
ändring under punkten 2 om ”Parter” beträffande formerna för hur fler vattenråd
kan tillkomma. Förslaget på ändring lyder:
“Ytterligare vattenråd kan ansluta sig till samarbetet genom skriftlig
bekräftelse. Detta förutsätter att vattenrådet dessförinnan särskilt
bekostat en första uppdatering av sitt avrinningsområde. Tidigare
parter behöver inte särskilt godkänna en sådan anslutning.”
Göran Jepsson, ordförande i Sege å vattenråd och vattendragsförbund tillstyrker
yrkandet.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna förslaget till samarbetsavtal med föreslagen förändring, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
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6. Recipientkontroll
6.2

Källby reningsverk
Michael Petersson och Ulf Nyberg, VA SYD, informerar utförligt om utredningarna
kring framtiden för Källby reningsverk. Det är många parametrar som påverkar och
osäkerheten i flera av dom är stor. Huvudspåret och rekommendationen till
politikerna är dock att lägga ner Källby arv och pumpa avloppsvatten till ett utbyggt
Sjölunda reningsverk i Malmö.
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
7. Administration/övrigt

7.1

Delegations- och arbetsordning
Bilaga 7.1
Jonas Johansson redogör, enligt bilaga 7.1, för det förslag på reviderad delegations
och arbetsordning som har tagits fram.
Ett par ytterligare förändringar presenteras:
-

Under ”Stämman väljer” läggs ”Valberedning” till

-

Formuleringen om basbelopp som finns på flera ställen, t ex:
”mellan två och fyra basbelopp”
ändras genomgående till:
”från över ett upp till fyra basbelopp

Styrelsen beslutar:
- att godkänna förslag till reviderad delegations- och arbetsordning med redovisade
ytterligare förändringar, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.2

Övrigt
Bilaga 7.2
Kyrkor med blytak
Jonas Johansson gör en kort dragning om kyrkor med blytak i avrinningsområdet.
Vid en genomgång har det visat sig att det finns åtminstone sex kyrkor som har mer
eller mindre takbeklädnad av bly.
Övrigt
Jonas Johansson informerar om två ärenden som vattenrådet ska yttra sig i innan
nästa styrelsemöte:
- Habo Golf AB:s ansökan om tillstånd för vattenverksamhet
- Vattenförsörjningsplan Lunds kommun
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Styrelsen beslutar:
- att skriva till de församlingar vars kyrkor fortfarande har blytak och påtala att
vid takbyte tänka på att välja andra material än bly med tanke på kommande
generationers hälsa och med tanke på miljön,
- att även skriva till byggnadsnämnderna i berörda kommuner i frågan, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.3

Sammanträdestider 2017
Styrelsen
09:00 i Lund (om inte annat
anges)
Stämma

2017-02-14 Diamanten
2017-05-02 Diamanten
2017-05-30 Meteoriten
2017-09-12 Diamanten
2017-11-07

Arbetsutskottet
09:00 i Lund

2017-02-07
Flintan
2017-04-18 Kalkstenen
2017-09-05 Antraciten
2017-10-24

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

2017-01-24
Gnejsen
2017-04-03 Kalkstenen
2017-06-13
Gnejsen
2017-08-28
Gnejsen
2017-10-10
Gnejsen
2017-12-04

Styrelsen beslutar:
- att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2017, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
7.4

Publicering av protokoll
För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver styrelsen
godkänna publiceringen.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan
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För
HÖJE Å VATTENRÅD

Jonas Johansson
Samordnare
Justeras:

Björn Abelson
Ordförande

Henrik Tham
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