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STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD

Styrelsen för Höje å vattenråd
Tid & datum: kl 09:00- 11:45, tisdagen den 7 februari 2017
Plats:

Kommunhuset, Lomma

Bilagor:

3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
4.2: Skrivelse om små dagvattenåtgärder
5.1: Helhetsperspektiv Höje å: Sammanställning ingående delprojekt
5.3: Blåplan för Staffanstorps kommun: Förslag till yttrande
6.1: Rapport om innehåll i rensmassor från Höje å vid Knästorp
6.2: Rapport från ålgräsundersökningar i Öresund
6.3: Förslag till övervakning av vattennivåer och vattenflöde i Höje å
7.1: Arbetsordning – deltagande i projekt
7.2: Årsredovisning 2016 med verksamhetsberättelse och bokslut (bokslut inte
utskickat utan redovisades på mötet)
7.3: St Staffans församling – svar på skrivelse om blytak på kyrkor
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Lunds kommun
Länsstyrelsen

Johan Krook
Rebecka Nilsson
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Ekologgruppen
Ekologgruppen
Toxicon
Höje å vattenråd

Ärenden:
1.

Protokoll från föregående möte 2016-11-08
Val av justeringsperson
Dagordningen
Christer Torneus har anmält ett ärende som tas upp under en punkt ”7.7 övrigt” som
läggs till dagordningen. Per Olsson, Toxicon, föredrar resultaten av
ålgräsundersökningen som första punkt på mötet.
Styrelsen beslutar:
- att lägga protokollet till handlingarna,
- att välja Lars-Göran Lillvik till justeringsperson, samt
- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg och ändringar

2.

Anmälningar

Åtgärdsarbete
2016-10-25 LOVA Kalkfilter - Länsstyrelsen Beslut om förlängd tid
2016-10-31 Ladugårdsmarken - Ansökan omprövning Svenshögs dikningsföretag
2016-11-10 Reparation och underhåll - Besiktningsprotokoll
2016-11-17 Stora Bjällerup 4:1 - Avtal markupplåtelse kalkfilterbädd
2016-11-20 Fels mosse - Informationsbrev till markägarna
2016-11-30 Ekologgruppen - Offert omprövning av dikningsföretag
2016-12-01 LOVA uppföljning återmeandring - Ansökan
2016-12-01 LOVA kalkfilter II - Ansökan
2016-12-01 LOVA utfiskning – Ansökan
2016-12-15 LOVA Kalkfilter - Delrapport
2017-01-09 LOVA uppföljning återmeandring - Komplettering ansökan
2017-01-16 LOVA kalkfilter II - Komplettering ansökan
Dagvattengruppen
Recipientkontroll
Vattenförvaltning
2016-12-02 Lommabanan, mötesspår i Stävie - Yttrande samråd
2016-12-05 Habo Golf AB - Yttrande angående ansökan om tillstånd vattenverksamhet
2016-12-07 Skrivelse om spridning av plastpartiklar från konstgräsplaner
2016-12-07 Blytak på kyrkor - Svar från S:t Staffans församling
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2016-12-10 Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun - Gemensamt yttrande Höje å - och
Kävlingeåns vattenråd
2016-12-12 Hemmestorp, Staffanstorps kommun - Yttrande detaljplan
2017-01-15 Västerstad, Hjärup, Staffanstorps kommun - Yttrande detaljplan
Arbetsutskottet
Övrigt
2016-12-02 Skatteverket - Besked om årlig beskattning för 2015

Jonas Johansson nämner yttrandena om Habo golf AB:s ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet, Lunds kommuns vattenförsörjningsplan samt detaljplanerna för
två områden i Staffanstorps kommun. Skatteverket har beslutat om årlig beskattning
för 2015, skatten är 0 kr precis som tidigare år.
Styrelsen beslutar:
- att lägga anmälningarna till handlingarna
3. Åtgärdsprogram
3.1

Höje å åtgärdsprogram etapp 1
Bilaga 3.1
Rebecka Nilsson och Johan Krook, Ekologgruppen, lämnar lägesrapport för arbetet
med etapp 1 av åtgärdsprogrammet.
Alnarp 1:1
Markägaren SLU kan inte ta beslut om våtmarken ska anläggas eller inte. SLU har på
eget initiativ tagit kontakt med Ekologgruppen men har nu sannolikt dragit sig ur
projektet.
L:a Bjällerup 6:1
Markägaren väntar på att ett avtal med arrendatorn ska bli klart innan man kan gå
vidare.
Genarp 2:3
Projektet väntar på resultatet av utredningen om markersättning.
Genarp 4:7
Våtmarken är klar, besiktning ska göras och visst bidrag betalas ut.
Stora Råby
Meandringen av Råbydiket nedströms Råbysjön är klar och besiktigad.
Vallkärrabäcken
Förslag om avfasning och vattendragsrestaurering i Vallkärrabäcken diskuterades i
fält 2017-01-31. Förslaget har ändrats från att från början handla mycket om
tvåstegsdike till att ta fram förslag på förvaltning av bäcken samt punktinsatser mot
erosion.
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Gullåkra mosse
Dikningsföretaget tog tidigare i vinter kontakt med Marie-Louise Folkesson,
Staffanstorps kommun, med funderingar på att förbättra magasineringskapaciteten
i mossen. Marie-Louise, Jonas Johansson och Johan Krook har därefter träffat
representanter för dikningsföretaget i fält för att diskutera eventuella åtgärder. Det
finns en bestämmande sektion vid utloppet från mossen och möjligen skulle det gå
att dämma ytterligare vid utloppet för att öka fördröjningen av vatten i mossen.
Ekologgruppen tittar på olika punkter runt mossen som är känsliga för höjning av
vattennivån, t ex reningsverket och dagvattenutlopp samt tittar även på vilken
vattennivå man kan hålla i mossen utan att det påverka andra intressen runt
mossen.
Genarp 9:16
Markägaren positiv till projektet, tillrinningsområdet är litet så projektet är riktat på
biologisk mångfald och rekreation (området ligger väldigt nära Genarps tätort). I
översiktsplanen för Lunds är området är utpekat som bostadsområde på 21-40 års
sikt. Projektet hindrar inte bostadsbyggande utan bedöms bli en förbättring för
eventuella bostäder i framtiden eftersom det aktuella området är vattensjukt och
inte är lämpligt för bostadsbyggande. Markersättningen måste baseras på
rekreation och biologisk mångfald. Anläggningskostnaden bedöms preliminärt bli ca
450-500 tkr.
Vallkärratorn/Stångby vångar
VA SYD har meddelat att ledningar för dricks- och avloppsvatten genom området
kan dras om vilket gynnar entreprenaden då en större del av det befintliga
lågområdet då kan utnyttjas. Möte om projektet har hafts med VA SYD, exploatören
av Stångby vångar och Mark- och Exploateringskontoret samt SBK i Lund. Ca 8 000
kbm vatten beräknas kunna fördröjas i den stora dammen samt ytterligare ca 8001 000 kbm vatten på Stångby vångar. Intresseanmälan till Länsstyrelsen om stöd till
anläggningen är inskickad och besked inväntas. Exploatören av Stångby vångar
väntar på detaljplan för området men vattenrådet har fått tillgång till marken även
om detaljplanen inte är klar.
Tvåstegsdike Bjällerup
Sträckan lämpar sig för tvåstegsdike. För att få stöd från Länsstyrelsen behöver dock
åfårans totala bredd, inklusive terrasser, vara totalt 14 m. Detta är en alltför bred
zon för att det ska vara intressant för markägaren. Ekologgruppen går vidare och
tittar vidare på ett förslag med en smalare åfåra även om åtgärden då inte kan få
stöd från Länsstyrelsen.
LOVA-projekt
Jonas redovisar de LOVA-ansökningar som har skickats in:
Kalkfilter med uppföljning vid Råbytorpsdammen H8
Budget: 2 140 000 kr
Sökt belopp: 1 046 000 kr
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Utfiskning av gamla dammen på Ladugårdsmarken H58
Budget: 94 160 kr
Sökt belopp 47 080 kr
Uppföljning av den meandrade delen av Råbydiket
Budget: 193 500
Sökt belopp: 96 750 kr
Styrelsen beslutar:
- att tillstyrka redovisade LOVA-ansökningar
- att i övrigt fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
3.2

Markersättning
Jonas Johansson informerar om pågående utredningsarbete. Arbetet är inte klart
och ett förslag kommer istället att presenteras på mötet i början av maj.
Styrelsen beslutar:
- att återremittera ärendet, samt
- att lägga informationen till handlingarna

4. Dagvattengruppen
4.1

Pågående arbete och projekt
Jonas Johansson informerar om pågående projekt och dagvattenarbetet i bl a Lund.
Det pågår mycket aktivitet på dagvattenområdet, framför allt i Lunds kommun.
Tekniska nämnden har avsatt 5 000 tkr under 2016-2018 för dagvattenåtgärder. VA
SYD och Lunds kommun håller på att ta fram en Dagvattenplan och en
Översvämningsplan. Dessutom jobbar dagvattengruppen vidare med sina
utredningar och åtgärder. Dagvattengruppen jobbar just nu tillsammans med VA
SYD med förslag på ett fördröjningsmagasin för dagvatten strax väster om Lund,
med idéer på en dagvattenlösning vid den nya stationen i Lomma samt med en
kampanj med information om hårdgörning av ytor tillsammans med VA SYD.
Jerry informerar om att man i Lomma kommun har reglerad taxa för beroende på
hur stor del av en fastighet som är hårdgjord samt att man skickat ut en
informationsbroschyr till invånarna om problemen med hårdgörning av ytor.
Styrelsen beslutar:
- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4.2

Skrivelse angående små dagvattenåtgärder

Bilaga 4.2

På uppdrag av styrelsen har en skrivelse till kommunerna om små
dagvattenåtgärder tagits fram och skickats till Stadsbyggnadskontoret och Tekniska
förvaltningen i Lunds kommun. Jonas Johansson redovisar kort skrivelsen och visar
de bilder som ingår.
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Styrelsen beslutar:
- att godkänna att skrivelsen skickas även till övriga tre kommuner, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
5. Vattenförvaltning
5.1

Helhetsperspektiv Höje å
Bilaga 5.1
Johan Krook lämnar kort rapport, arbetet är inne i slutfasen. Det kommer att tas
fram en slutrapport för projektet där alla delrapporter sammanfattas och slutsatser
dras. Samtliga ingående delmoment och status är redovisade i bilaga 5.1.
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
5.2 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
Jonas Johansson informerar kort om Vattenmyndighetens nyligen beslutade
åtgärdsprogram (ÅP). Vattenmyndigheterna tog beslut om åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer i december 2016 (ett år försent). Förslaget till ÅP, som
skickades ut 2015, lyftes till Regeringen av bl a Svedala kommun, LRF och VA SYD.
Till följd av detta har ändringar gjorts i de åtgärder som riktades till Jordbruksverket.
I det beslutade åtgärdsprogrammet är inte heller några åtgärder riktade direkt till
kommuner/kommunförbund i form av verksamhets- utövare (t ex reningsverk). Det
nya ÅP upplevs som mer genomarbetat och med tydligare motiveringar.
Vattenrådets arbete ligger i linje med intentionerna i åtgärdsprogrammet och
behöver inte ändra sitt arbetssätt till följd av åtgärdsprogrammet.
Åtgärdsprogrammet finns på denna länk:
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodraostersjon/publikationer/beslut-2016/fp-del4-sovd.pdf
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

5.3

Blåplan Staffanstorps kommun
Bilaga 5.3
Staffanstorps kommun har tagit fram ett förslag till Blåplan för kommunen.
Blåplanen utgör ett samlat grepp för alla vattenfrågor i kommunen som t ex
dricksvatten, VA, vattenvård och dagvatten. Kommunen har skickat blåplanen på
remiss och vattenrådet har tagit fram ett förslag på yttrande. Vattenrådet är i stort
sett positiva till Blåplanen men trycker i yttrandet framför allt på att Blåplanens
status behöver höjas så att den blir ett styrdokument av betydelse i kommunen.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna förslaget till yttrande med redaktionella ändringar, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
6. Recipientkontroll
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6.1

Analyser av rensmassor vid Höje å
Bilaga 6.1
Jonas Johansson informerar kort om resultatet av analyser av innehållet i de massor
som rensats upp ur ån vid Knästorp. En ny version av rapporten har tagits fram. Den
nya versionen är kompletterad med slutsatser och rekommendationer. Till följd av
framför allt höga halter av oljerester rekommenderas att massorna inte läggs ut på
jordbruksmark utan att massorna transporteras till deponi. VA SYD och
dikningsföretaget har träffat en överenskommelse om detta. Den nya versionen av
rapporten skickas ut med protokollet.
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

6.2

Ålgräsundersökning
Bilaga 6.2
Per Olsson, Toxicon AB, redovisar resultaten från ålgräsundersökningen i Öresund.
Ålgräs är viktigt som livsmiljöer för fiskyngel och smådjur på grunda mjuka bottnar i
Lommabukten samt bidrar bl a till att minska erosion längs kusten. Bestånden av
ålgräs utanför Höje å mynning är täta och har en stor djuputbredning, växer ut till ca
9 m djup. Djuputbredningen bestäms av bottensubstrat samt av hur mycket ljus
som når ner till bottnen. Den ekologiska statusen bedöms som hög utanför Höje å
mynning.
Höje å vattenråd gör undersökningen tillsammans med Kävlingeåns vattenråd
eftersom vattenrådet inte längre är med i Öresunds vattenvårdsförbund. Det har
dock påbörjats en process med att ändra organisationen i Öresunds
vattenvårdsförbund vilket på sikt kan leda till att vattenrådet får ta ställning om att
åter gå med i samarbetet kring Öresund.
Styrelsen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna

6.3

Övervakning av flöde och vattennivåer i Höje å
Bilaga 6.3
Förslag till övervakning av flöde och vattennivåer i Höje å med kostnadsförslag har
tagits fram. Med hjälp av informationen som genereras av mätningarna kan
befintliga modeller utnyttjas bättre, extremväder verifieras enklare och
informationen som är värdefull vid prioritering av åtgärder tas fram. Informationen
behövs även för att arbeta vidare med frågor om avbördningskapacitet i ån och för
att kunna bedöma varifrån föroreningar kommer. Mätningarna kommer även att ge
mer kunskap i arbetet med höga flöden och översvämningar samt ge snabbare
information om flöden och flödesförändringar i ån
Styrelsen beslutar
- att godkänna förslaget till övervakning av vattenflöde och vattennivåer i Höje
- att ta kostnaden från åtgärdsprogrammet
- att 3 år efter att mätningarna påbörjats utvärdera resultaten och ta ställning till
om mätningarna ska fortsätta
- att avtala med SMHI, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7

7. Administration/övrigt
7.1

Delegations- och arbetsordning
Bilaga 7.1
Förslaget på tillägg till den reviderade delegations- och arbetsordningen om
deltagande i projekt redovisas. Beslut om deltagande i projekt som kräver annan
medfinansiering (pengar) från vattenrådets sida än arbetstid för kansliets personal
föresåls tas av styrelsen medan deltagande där medfinansiering utgörs av enbart tid
tas av Berednings- och/eller Dagvattengruppen. Inför beslut ska formaliteter kring
projektform och administration klaras ut och nyttan för vattenrådet vägas mot
insats i form av tid och/eller pengar och användas som beslutsunderlag.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna förslag till tillägg i delegations- och arbetsordning angående
deltagande i projekt, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.2

Årsredovisning 2016
Bilaga 7.2
Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 redovisas. Synpunkter på
själva årsredovisningen lämnas till Jonas Johansson snarast. Det preliminära
bokslutet pekar på ett negativt resultat på ca 176 tkr vilket till stor del beror på de
specialinsatser som gjorts inom recipientkontrollen i form av samarbetsprojekt med
SGU och elfiskeundersökning. Årsredovisningen återkommer för beslut på
styrelsens möte den 2:a maj.
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

7.3

Skrivelser – konstgräs och blytak
Bilaga 7.3
En skrivelse har skickats till de församlingar som har blytak på sina kyrkor. St
Staffans församling i Staffanstorp har svarat (Bilaga 7.3) att man förstår
problematiken men man menar att det är kulturhistoriskt viktigt att bevara blytak
och kunskapen om hur man lägger denna typ av tak. Församlingen har även fått
godkännande av Länsstyrelsen att bevara blytaket. Man avslutar att man strävar
efter att finns en lösning på problemet som är miljömässigt motiverad, genomförbar
och ekonomiskt rimlig. Beredningsgruppen föreslår att frågan ställs till
Länsstyrelsen hur man resonerar när man godkänner fortsatt användning av bly som
takmaterial. Även kommunens miljöförvaltning behöver informeras så att
miljöförvaltningen eventuellt kan ställa krav på rening eftersom det föreligger en
risk för förorening. Frågan behöver även ställas till St Staffans församling hur man
har tänkt rena vattnet från kyrkans tak.
Även en skrivelse om utsläpp av plastpartiklar från konstgräsplaner har skickats till
kommunerna. Skrivelsen har uppmärksammats i en artikel i Sydsvenskan i samband
med att nya konstgräsplaner ska anläggas i Svedala kommun:.
http://www.sydsvenskan.se/2017-01-08/att-ha-eller-inte-ha-konstgrasplan-det-arfragan
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Skrivelsen har tagits upp i Kultur- och Fritidsnämnden i Lunds kommun som gett
förvaltningen i uppdrag att redovisa hur mycket granulat som läggs på kommunens
planer varje år. Skrivelsen har även diskuterats på Miljöförvaltningen i Lunds
kommun.
Styrelsen beslutar:
- att uppdra åt kansliet skriva till Miljönämnden i Staffanstorps kommun, St
Staffans församling samt till Länsstyrelsen i frågan om blytak, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.4

Sammanträdestider 2017
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

2017-05-02 Diamanten
2017-05-23 Habo Gård
2017-09-19 Diamanten
2017-11-14 Diamanten

2017-04-25 Kalkstenen
2017-09-05 Antraciten
2017-10-24 Antraciten

2017-04-03 Kalkstenen
2017-06-13
Gnejsen
2017-08-28
Gnejsen
2017-10-10
Gnejsen
2017-12-04 Porfyren 2

Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
7.5

Val av tjänsteperson till Berednings- och Dagvattengrupp
Marie-Louise Folkesson, representant för Staffanstorp i Berednings- och
Dagvattengruppen, kommer att gå i pension under våren. Mathilda Jägryd föreslås
ersätta Marie-Louise Folkesson i Berednings- och Dagvattengruppen samt som vice
ordförande i Dagvattengruppen och som adjungerad till styrelsen.
Styrelsen beslutar:
- att välja Mathilda Jägryd som representant för Staffanstorps kommun till
Berednings- och Dagvattengruppen samt som vice ordförande i
Dagvattengruppen,
- att Mathilda Jägryd adjungeras som ersättare till styrelsen, samt
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7.6

att lägga övrig info till handlingarna

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

7.7

Övrigt
Habo Golf AB har i mail till Jonas Johansson ställt frågor till Höje å vattenråd bland
annat med koppling av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:s rapport
från 2015: ”ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED HÖJE Å - Sträckan från Genarp till
mynningen i Öresund, inklusive biflödet Önnerupsbäcken”.
Rapporten är en uppdatering av den tidigare översiktliga översvämningskarteringen
för Höje å från 2011.
Styrelsen beslutar:
- att uppdra åt beredningsgruppen att ta fram förslag på svar på frågorna från
Habo golf AB, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

För
HÖJE Å VATTENRÅD

Jonas Johansson
Samordnare
Justeras:

Carl von Friesendorff
Vice ordförande

Lars-Göran Lillvik
Naturskyddsföreningen
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