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4. Dagvattengruppen

• Ekologgruppen ska vara klar med sin rapport om förslag på 
fördröjning av dagvatten från östra Lund vid årsskiftet

• Behov av att komma igång med konkreta åtgärder

• Bristande kontinuitet i bemanning från VA i Lomma, SBK i Lund 
och Tekniska i Staffanstorp

4.1 Lägesrapport



5. Vattenförvaltning

• Finansiering från HaV, ca 1 800 000 kr

• 2015-2017

• 3 delprojekt: Ekosystemtjänster, Hydromorfologisk undersökning 
och Utredning kring dikningsföretagen i huvudfåran, 

5.1 Helhetsperspektiv Höje å



• Ekosystemtjänster

5. Vattenförvaltning

5.1 Helhetsperspektiv Höje å



• Hydromorfologisk utredning

• Samarbete med LTH

• 4 examensarbeten  varav 2 är klara:

– Åtgärder för reduktion och tillvaratagande av näringsämnen från 
dräneringsvatten – En tillämpning på Höje å

– Tvåstegsdiken – Dess funktioner i Höje å

5. Vattenförvaltning

5.1 Helhetsperspektiv Höje å



• Goda ambitioner 
• 50% vegetationsklädda tak
• Fördröjning till 1 l/s ha
• Oklarheter kring hur verksamheten påverkar möjligheterna att 

uppnå miljökvalitetsnormerna för Höje å

5. Vattenförvaltning

5.2 Detaljplan St Råby 32:22, Lunds kmn



• Goda ambitioner, ska ”förbättra förhållandena i Höje å”
• Oklart hur det ska gå till i detalj
• Troligen positivt att omvandla industri till bostäder
• Saknas resonemang om                                                                   

kvaliteten på dagvattnet

5. Vattenförvaltning

5.3 FÖP Öresundsvägen Lunds kmn



• 1) Artikel 4.1 a i–iii i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska tolkas så, att medlemsstaterna 
− med förbehåll för att undantag kan beviljas − är skyldiga 
att inte lämna tillstånd till ett projekt när projektet kan orsaka 
en försämring av en ytvattenförekomsts status eller när 
projektet äventyrar uppnåendet av en god status hos en 
ytvattenförekomst eller en god ekologisk potential och en 
god kemisk status hos en ytvattenförekomst vid den tidpunkt 
som anges i direktivet.

5. Vattenförvaltning

5.5 Dom från EU-domstolen



• 2) Begreppet ”försämring av statusen” hos en 
ytvattenförekomst, vilket återfinns i artikel 4.1 a i i direktiv 
2000/60, ska tolkas så, att det föreligger en försämring så 
snart statusen hos minst en av kvalitetsfaktorerna enligt 
bilaga V i direktivet blir försämrad med en klass, även om 
denna försämring av kvalitetsfaktorn inte leder till en 
försämring av klassificeringen av ytvattenförekomsten som 
helhet. Om den aktuella kvalitetsfaktorn enligt nämnda 
bilaga däremot redan befinner sig i den lägsta klassen ska 
varje försämring av denna kvalitetsfaktor anses innebära en 
”försämring av statusen” hos en ytvattenförekomst, i den 
mening som avses i artikel 4.1 a i i direktiv 2000/60.”

5. Vattenförvaltning

5.5 Dom från EU-domstolen



6. Recipientkontroll

6.1 Upphandling SRK 2016-2018
- 3 anbud
- Stor variation i pris
- Lägsta anbudet i nivå med budget

Konsult Anbud nr 2016 2017 2018 SUMMA

Komplett 

anbud

Uppfyller 

skallkrav

Calluna 1 413 319 409 717 382 067 1 205 103 Ja Ja

Ekologgruppen 2 299 794 292 794 266 794 859 382 Ja Ja

Medins 3 362 930 327 015 291 385 981 330 Ja Ja



6. Recipientkontroll

6.2 SGU grundvatten - bekämpningsmedel
- 10 punkter 
- Provtagning höst och vår
- Kostnad 100 000 kr
- SGU – jämför resultat med modeller

- => Ger kunskap om bekämpningsmedel i grundvatten och om 
spridningsmönster



6. Recipientkontroll

6.3 Jordbruk & recipientkontroll
- Rimligt att alla verksamheter som påverkar vatten ska vara med

- Svårt ta fram ”rättvis” kostnadsnivå för diffusa utsläpp 

- Tar ingen hänsyn till användning av bekämpningsmedel eller 
konstgödsel eller till brukningsmetoder

- Ej kostnadseffektivt att administrera många små belopp



7. Övrigt

7.4 Sammanträdestider

Styrelsen
2016-02-16

09:00 i Lund (om inte annat 
anges

2016-05-03 Meteoriten

Stämma 2016-05-31 Meteoriten

2016-09-13 Diamanten

2016-11-08


