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Bilagor:

2.1 Höjeåprojektet II: Lägesrapport etapp 3
2.2 Höjeåprojektet II: Aktuell budget etapp 3
5.1 Grundvatten – minnesanteckningar från möte med SGU
6.1 HaV-projekt: Ekosystemtjänster – preliminär rapport
6.2 Vattenmyndighetens samråd: Förslag till remissvar
6.3 VA-utbyggnadsplan – Lunds kommun: Förslag till remissvar
7.1 Preliminärt bokslut för 2014
7.2 Höje å vattenråd: Förslag till budget för 2015
7.3 LOVA-ansökan kalkfilter

Ärenden:
1. Dagordningen
Arbetsplan 2015 läggs till under punkt 7.
Minnesanteckningar från förra mötet
Inga synpunkter
Anmälningar
Höjeåprojektet
2014-09-29 Fels mosse - sammanställning extraarbete
2014-09-29 Värpinge - Offert trasig kulvert
2014-09-30 Värpinge 13:14, 13:15 - Tilläggsbeställning entreprenad
2014-10-17 Ladugårdsmarken - offert omläggning telekabel
Vattenrådssamordnare: Jonas Johansson
Tekniska förvaltningen
Lunds kommun

Telefon
046-35 68 50

E-mail
Jonas.Johansson@lund.se

2014-10-24
2014-10-30
2014-10-31
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-20
2014-11-24
2014-11-25
2014-11-28
2014-11-28
2014-11-28
2014-12-09
2014-12-12

Fels mosse - tilläggsbeställning entreprenad
Ladugårdmarken - Besvarade frågor angående befintlig damm och nytt dike
Flädie 23:4 - Beställning entreprenad
Ladugårdsmarken - Offert tilläggsbeställning entreprenad
N:a Ugglarp - Länsstyrelsen utbetalning miljöinvestering
Ladugårdsmarken - beställning omläggning telekabel
Ladugårdsmarken - Länsstyrelsen tilläggsbeslut
Ladugårdsmarken - Offert tilläggsbeställning entreprenad
Fels mosse - Länsstyrelsen slutbesiktning
Ladugårdsmarken - Tilläggsbeställning entreprenad
Önnerupsbäcken - Biotopvård rekvisition
Fels mosse - Beställning frö
Ladugårdsmarken - Tilläggsbeställning entreprenad

Dagvattengruppen
2013-12-13 L:a Råby - Länsstyrelsen beslut miljöinvestering
2014-11-06 L:a Råby - Lässtyrelsen utbetalning miljöinvestering
2014-11-24 Knästorp kulvertar - skrivelse KS Lund angående dagvattendammar
Recipientkontroll
2014-11-17 Öresunds vattenvårdsförbund - Uppsägelse
2014-12-10 Öresunds vattenvårdsförbund - Bekräftelse av uppsägning
Vattenförvaltning
2014-10-27 Helhetsperspektiv Höje å - Lägesrapport till Länsstyrelsen
2014-12-08 Helhetsperspektiv Höje å - Förfrågningsunderlag delprojekt
vattenavledningsföretag
2014-12-18 Helhetsperspektiv Höje å - SWECO anbud
2014-12-22 Helhetsperspektiv Höje å - Ekologgruppen anbud
2014-12-22 Helhetsperspektiv Höje å - Naturvårdsingenjörerna anbud
2015-01-08 Helhetsperspektiv Höje å - SWECO Förtydligande anbud
Arbetsutskottet
2014-10-28 Protokoll AU
Övrigt
2014-10-17
2014-10-20
2014-10-27
2014-11-12
2014-11-19
2014-11-27
2014-12-11
2014-12-19

Dagvatten i samhällsplanering - Skrivelse till SBK i Lund
Nytt samarbetsavtal: Protokoll KS Svedala kommun
Nytt samarbetsavtal - Protokoll KS Staffanstorps kommun
Nytt samarbetsavtal - Protokoll KS Lunds kommun
Nytt samarbetsavtal - Protokoll KS Lomma kommun
Dagvatten i samhällsplanering - svar fr SBK i Lund
Vattendragsplan Lunds kmn - Överenskommelse Höje å vr och TF i Lund
Nytt samarbetsavtal - Undertecknat samarbetsavtal

Jonas kommenterar Öresunds vattenvårdsförbund, utträde beviljat, men HVR kommer betala
avgift för 2015.
Beredningsgruppen beslutar
- att godkänna dagordning med tillägg, samt
- att lägga anmälningarna till handlingarna
2. Höjeåprojektet II
David Reuterskiöld redogör för arbetet inom etapp 3.

Bilaga 2.1 & 2.2

Värpinge 13:15
Entreprenaden är klar förutom dräneringen av vissa fyllnadsområden.
Flädie
Entreprenaden är i stort sätt klar. Två bryggor återstår att bygga men man inväntar
torrare väder. Särskild fröblandning ska sås in i slutet på mars.
N:a Ugglarp 1:6
Dammen klar. Oklart om markägaren gjort stängslingen ännu.
Ladugårdsmarken
Entreprenaden i stort sätt färdig. Cecilia påtalar att det är helt nödvändigt att bron över
utloppsdiket från den gamla dammen måste fungera för ridning. Dikningsföretaget ska
omprövas i efterhand. Ekologgrupen ska inkomma med offert på uppdraget.
Vattendragsrestaurering
Klart.
Utplantering av sällsynta växter
I samarbete med Länsstyrelsen har kompletterande utsättning av sällsynta natearter
skett i ytterligare fyra dammar. Uppföljning av den nya utsättningen kommer ske nästa
år förutsatt att Länsstyrelsen har pengar till det.
Förbättringsåtgärder
Bodeborn är upphandlade för entreprenaderna vid Ö Kannik och Nöbbelövs mosse.
För åtgärderna i Ö Kannik inväntas en frostperiod för att möjliggöra genomförandet av
åtgärderna. Byggande av brygga och ombyggnaden av vattenflöden i Nöbbelövs
mosse kommer ske till sommaren.
Prisförslag för bron över den södra åfåran vid Trolleberg inväntas fortfarande från
Bodeborn.
Aktuell budget
Jonas redovisar aktuell budget för slutförandet av etapp 3. Det kommer att bli medel
över från etappen, exakt hur mkt går dock inte att avgöra i dagsläget.
Övrigt
Slutrapport för etapp 3 ska vara klar innan kallelsen till årsstämman går ut i början på
maj.

Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna och att fortsätta arbetet enligt redovisad
planering
3. Reparation och underhåll
Ekologgruppen har fortfarande tre dammar kvar att besiktiga. Det är Dörröd, Svinarp
och Habo dammar.
Beträffande Svinarp har Jonas i diariet hittat beslut om att dammen har övergetts.
Dock finns inte hela bakgrunden dokumenterad. Ekologgruppen har varit i kontakt
med markägaren och de verkar vara positivt inställda till att dammen återställs.
Dammen kommer troligen med i nästa omgång av åtgärder.
Habo dammar sköts ganska bra men David ska åka dit och besiktiga dammarna.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
4. Dagvattengruppen
Knästorp
Johan Krook från Ekologgruppen har varit i kontakt med SBK i Lund angående
förslaget på fördröjningsmagasin väster om Råbysjön. Förslaget togs inte emot
positivt av SBK. Jonas meddelar att vattenrådets skrivelse till KS togs upp i KSau igår
(2014-01-19). Jonas har rekommenderat att skrivelsen ska skickas till berörda
förvaltningar för synpunkter innan KSau svarar vattenrådet.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
5. Recipientkontroll
Bilaga 5.1
Grundvattenkontroll
Vattenmyndigheterna vill att vattenråden förbättrar sitta arbete med grundvatten. Jonas
har haft ett möte med SGU om hur vattenrådet skulle kunna börja jobba med
grundvatten. SGU har sagt att man utan kostnad kan ta fram ett förslag på en
grundvattenscreening i Höje å avrinningsområde exklusive Alnarpsströmmen. Jonas
föreslår att grundvattenundersökningen finansieras av recipientkontrollen.
Efter förslag från SGU har kommit tas frågan upp igen, antingen i styrelsen eller i
beredningsgruppen.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna och att fortsätta arbetet enligt redovisad
planering
6. Vattenförvaltning
Bilaga 6.1, 6.2 & 6.3
HaV-projekt
Ekosystemtjänster
Rebecka redogör kort de resultat som delprojektet om ekosystemtjänster resulterat i.
Resultaten ger en fingervisning om att nyttan med ekosystemtjänsterna som genereras
av ett tvåstegsdike kan väga upp kostnaden att anlägga tvåstegsdikena. Förslag till
kostnadsfördelning och formuleringar ska justeras innan slutrapport är klar.

Utredning dikningsföretag
Konsultuppdraget för utredningen kring dikningsföretagen låg ute för anbudslämnande
strax innan jul. Det kom in tre anbud på uppdraget, Ekologgruppen,
Naturvårdsingenjörerna och SWECO. Efter utvärdering hade Ekologgruppen den
högsta utvärderingspoängen. AU i HVR har därefter tagit beslut om att
Ekologgruppen får uppdraget. Startmöte kommer hållas när tiden för överklagan har
gått ut.
Å-man delen av projektet är fortfarande oklar eftersom man inte hittar någon person
som kan ta på sig uppdraget. Marie-Louise föreslår att hon ska titta på hur det fungerar
i Danmark.
Vattenmyndighetens remiss
Jonas har läst igenom förslag till Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram och skrivit ett
preliminärt förslag till remissvar. Synpunkter på förslaget till Jonas senast den 10 feb.
VA-utbyggnadsplan – Lunds kommun
Jonas har skrivit ett gemensamt remissvar från HVR och Kävlingeåns vr. MarieLouise påpekar att det är viktigt med mellankommunalt arbete och att detta behöver
skrivas in i remissyttrandet. Remissvaret ska in senast den 31 jan, synpunkter från
beredningsgruppen måste därför skickas till Jonas senast den 26 jan.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
7. Övriga frågor
Bilaga 7.1, 7.2 & 7.3
Bokslut 2014
Jonas redogör kort för det preliminära bokslutet 2014.
Dagvattengruppen och Höje å projektet har inte använt alla pengar som budgeterats
förklaring till detta behöver redovisas i texten till årsredovisningen under respektive
verksamhet.
Budget 2015
Jonas har tagit fram en ny budget för arbetet med åtgärdsprogrammet 2015.
Överskottet som Höjeåprojeket kommer att generera föreslås att läggas som en
stabilare grund till arbetet med reparation och underhåll samt gå in i
åtgärdsprogrammet.
Höje å åtgärdsprogram – upphandling konsult för etapp 1
Jonas har inte tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Planen är att dela upp
åtgärdsprogrammet i flera upphandlingar för att få in fler konsulter. Förslag på delar är
reparation och underhåll, utredningar och traditionella åtgärder. Jonas tar fram utkast
för upphandling för etapp 1 2015-2018 så snart som möjligt. På styrelsemötet i
februari föreslås att AU får i uppdrag att ta beslut angående upphandlingen.
Arbetsplan ÅP 2015
Den arbetsplan för 2015 som antogs av stämman 2014 inkluderar en övergripande
arbetsplan för åtgärdsprogrammet. Ingen ytterligare formell arbetsplan för 2015
behöver tas fram innan upphandling av konsult. En arbetsplan för åtgärdsprogrammet
får sedan tas fram av upphandlad konsult för åtgärdsprogrammet.

LOVA-ansökan kalkfilter
Arbete med kalkfilter är en del i det nya åtgärdsprogrammet. En LOVA-ansökan
rörande anläggning av kalkfilter har i samarbete med WEREC (som tog fram
förslagen) har skickats in till Länsstyrelsen. WEREC bekostar LOVA-ansökan och
man planerar att finansiera projektet med LOVA pengar och miljöinvesteringsstöd.
Övrigt
Det finns planer på att vidareutbilda Anna i ekonomi och redovisning. Förslaget, som
är förankrat med ordförandena i de båda vattenråden, är att HVR och Kävlingeåns
vattenråd delar på kostnaderna för kursen. Förslaget ska dock tas upp i AU.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
8. Sammanträdestider 2015
Styrelsen
09:00 i Lund

Arbetsutskottet
09:00 i Lund

Beredningsgruppen
08:30 i Lund

Dagvattengruppen
13:30 i Lund

2015-02-24
2015-05-05
2015-05-26 (stämma)
2015-09-15
2015-11-10
2015-02-11
2015-04-28
2015-09-01
2015-11-03
2015-01-20
2015-04-07
2015-08-18
2015-10-06
2015-01-26
2015-04-13
2015-08-24
2015-10-12

Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna

Rebecka Nilsson

