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Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen 

 

Datum, tid och plats 

2015-01-26, ca kl 13:30-15:30, Kristallen, Lund  

 

Närvarande 

Astrid Avenberg Rosell Lunds kommun 

Rebecka Nilsson Höje å vattenråd 

Jonas Johansson  Höje å vattenråd 

Helena Björn  Lomma kommun 

Marie-Louise Folkesson Staffanstorps kommun 

Urban Linse   Lomma kommun 

Åke Persson   fd markägare 

Marie Nordkvist  VA-SYD 

Johan Krook   Ekologgruppen 

Anders Månsson markägare och ordförande dikningsföretag 

 

Bilagor:  

 1: Vattenmyndighetens samråd – utkast remissvar 

 2: Utvärdering anbud konsultuppdrag utredning dikningsföretag Höje å 

 

Presentationsrunda 

Astrid ersätter Christian Wintenby idag. Ersättare för Christian beräknas vara på plats inom en 

månad. Åke Persson och Anders Månsson är med på mötet för utbyte av information.  

 

Ärenden: 

1. Minnesanteckningar från förra mötet 

Helena går igenom minnesanteckningarna från föregående möte.  

Länsstyrelsen har kontaktat Helena rörande ärendet med Örestads GK och Helena har 

redogjort för dagvattengruppens syn på ärendet.  

 

2. Informationsutbyte med Åke Persson och Anders Månsson  

Diskussionen rör det tvåstegsdike som planerades i Dynnbäcken men som mötte 

motstånd av markägare. En fjärdedel av markägarna i Dynnbäcken är positiva till 

tvåstegsdiket men majoriteten är negativa till åtgärden.  

Dikningsföretagen anser att det först ska genomföras åtgärder i huvudfåran innan man 

är villiga att genomföra åtgärder i Dynnbäcken.  Markägaren höll med om att det låg 

en viss grad av provokation i att man vill göra åtgärder på privat mark innan 

kommunens mark används.  

Projektet i Dynnbäck läggs på is för tillfället, men om markägarna ändrar åsikt och vill 

genomföra projektet är dagvattengruppen redo. LOVA-medlen måste återlämnas.  

 



              

 

3. Vattenmyndigheternas remiss (Bilaga 1) 

Jonas har skrivit ett utkast till remissvar på vattenmyndighetens förvaltningsplan och 

åtgärdsprogram. Synpunkter på remissvaret ska mailas till Jonas senast den 10 feb. 

Den 10 feb är det öppet samrådsmöte i Hässleholm.  

 

4. Projekten 

Prioriterade projekt 

Listan med projektförslag uppdateras. Tre nya projekt läggs till på listan. 

Dagvattenkampanjen, utredning av dammarna vid Källby arv och ”testbed” i Lund där 

möjliga dagvattenlösningar kan testas i befintlig bebyggelse.  

Helena uppdaterar listan och skickar ut den för synpunkter.  

Ytterligare personer från SBK och VA-syd ska bjudas in till ett möte, helst i vår, för 

att diskutera möjliga idéer.  

 

Höje å åtgärdsprogram – upphandling konsult för etapp 1 

Konsult ska handlas upp för perioden 2015-2018 de dokument som finns i 

åtgärdsprogrammet bifogas förfrågningsunderlaget. Jonas tar fram utkast på 

förfrågningsunderlag.  

 

Slutrapport Knästorp 

Ekologgruppen har gjort en preliminär slutrapport för Knästorputredningen. Inga 

större förändringar från det som rapporterades innan jul. Synpunkter på rapporten 

angående utformning och oklarheter ska skickas till Jonas senast den 9 feb. Jonas 

vidarebefordrar sedan synpunkterna till Johan.  

 

Dikningsföretag i Höje å – upphandling konsultuppdrag (Bilaga 2) 

Utredningen om dikesföretagen låg ute på anbudslämnande innan jul. Anbud kom in 

från tre konsulter Ekologgruppen, Naturvårdsingenjörerna och SWECO. 

Ekologgruppen hade högst utvärderingspoäng. AU i HVR har därefter tagit beslut om 

att Ekologgruppen får uppdraget.  

  

5. Övrigt 

Preliminärt bokslut 2014 (Bilaga 3) 

Jonas redogör kort för det preliminära bokslutet 2014. Dagvattengruppen har inte gjort 

av med alla pengar som budgeterats.  

 

Förslag ny ordförande i vattenrådet 

Björn Abelsson kommer föreslås som ny ordförande i styrelsen.  

 

KSAU – skrivelse 

Skrivelsen angående möjlig fördröjningsdamm väster om Råbysjön har tagits upp i 

KSAU i Lund men det är oklart hur utfallet blev. Jonas rekommenderade att skrivelsen 

skulle gå ut till berörda förvaltningar för synpunkter innan KSAU svarar vattenrådet. 

Jonas ska undersöka vad som händer med skrivelsen och meddelar gruppen när han 

vet något. 

 

6. Sammanträdestider 2015 

 

Styrelsen   

09:00 i Lund 2015-02-24  

 2015-05-05  



              

 2015-06-02 (stämma) 

 2015-09-15  

 2015-11-10  

Arbetsutskottet   

09:00 i Lund        2015-02-11  

 2015-04-28  

        2015-09-01  

 2015-11-03  

Beredningsgruppen   

08:30 i Lund   

 2015-04-07  

 2015-08-18  

 2015-10-06  

Dagvattengruppen    

13:30 i Lund  2015-01-26  

 2015-04-13  

 2015-08-24  

 2015-10-12  
 

 

/Rebecka Nilsson 


