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Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen 
 
Datum,tid och plats:  
2015-12-14, kl 14:00- 16:15, Kristallen, Lund 
 
Närvarande 
Helena Björn   Lomma kommun 
Urban Linse   Lomma kommun 
Marie Nordkvist  VA-Syd 
Marie-Louise Folkesson Staffanstorps kommun 
Johan Krook   Ekologgruppen 
Jonas Johansson  Höje å vattenråd  
Boel Lindqvist  Lomma kommun 
 
Mötet börjar med en kort introduktion av Dagvattengruppens arbete och uppdrag samt en 
presentationsrunda. Boel Lindqvist är ny VA-chef i Lomma kommun. 
 
Ärenden: 

1. Minnesanteckningar från förra mötet 
Helena påtalar att hon vid styrelsemötet tryckt på att representationen från SBK i 
Lund och VA i Lomma och Staffanstorp är bristfällig. Inga övriga synpunkter på 
minnesanteckningarna. Alla minnesanteckningar finns på hemsidan: 
http://hojea.se/Dagvattengruppen.htm  

 
2. Projekten 

Dagvattenutredning - fördröjning av dagvatten från östra Lund 
Johan Krook lämnar en lägesrapport. Arbetet har kommit igång ordentligt men 
hinner inte bli klart till årsskiftet utan redovisas istället vid dagvattengruppens första 
möte 2016 den 2:a februari. Man gör just nu analyser av tänkbara åtgärders effekt 
och gör även tämligen detaljerade inventeringar ute i de utvalda områdena. 
Johan berättar även att VA-Syd ska arbeta med att ta fram en plan för hantering av 
dagvatten i befintliga områden i Lund och att Ekologgruppens utredning skulle kunna 
vara ett exempel i planen på hur dagvatten i befintliga områden skulle kunna 
hanteras. 

 
3. Projekt ”Helhetsperspektiv Höje å” 

Ett dikningsföretag 
Projektet pågår. Analyser visar att vattendragets nuvarande avbördningskapacitet 
och vattennivå vid medelvattenföring väl klarar avvattningen från åkermarkens 
dräneringsrör som mynnar i åfåran.  



              

 
 
Hydromorfologisk utredning 
Inget nytt att rapportera. 
 

4. Höje å åtgärdsprogram 
Johan Krook kommenterar åtgärdsförslagen i Dagvattengruppens åtgärdslista. För 
kommentarer se bifogad lista.   
 
I övrigt kommenteras ett krav från den lokala LRF-föreningen att Lomma kommun 
behöver rensa och muddra i åns nedre delar innan det kan bli tal om fler åtgärder i 
Önnerupsbäcken. Tidigare utredningar (Sweco) visar att muddring i de nedre delarna 
inte skulle öka vattenavledningen i Önnerupsbäcken eftersom havets dämmande 
effekt sträcker sig långt upp både i huvudfåran och i Önnerupsbäcken.  
 
Kampanj mot hårdgörning riktad till privata aktörer kan skalas upp i regional skala 
genom dagvattengruppen. 
 
Åtgärdsförslaget med en ”testbed” är just nu beroende av hur det går med 
Cleantech-projektets EU-ansökan. 
 
Frågan om dammarna vid Källby reningsverk kommer att vara aktuell flera år 
framöver. Ännu har politikerna inte tagit beslut om Källby reningsverks framtid. 
 
Helena uppdaterar åtgärdslistan med Johans kommentarer och med en uppdaterad 
prioriteringsordning. Dagvattengruppens åtgärdslista får sedan uppdateras av 
Ekologgruppen allteftersom arbetet fortskrider. 
 
Jonas tar kontakt med SBK i Lund för diskussioner om förslaget på ett 
fördröjningsmagasin öster om Stångby. 
 
Vikten av att verkligen försöka genomföra konkreta fysiska åtgärder nästa år lyfts 
fram. 
 

5. Övrigt 
 
Laget runt 
MLF: Inget särskilt att rapportera. 
 
HB: Helena berättar att Lomma kommun i stort sett är klara med en kampanj riktad 
till privatpersoner mot hårdgörande av mark. Kampanjen kan i stort sett kopieras om 
man vill köra samma kampanj i Lund och Staffanstorp. Helena mailar ut det färdiga 
utskicket. 
 
MN: Inget särskilt att rapportera. 

 
UL: Urban berättar att kommunen arbetar med bryggorna i nedre delen av ån och att 
en del av dem kanske ska rivas.  
 



              

Avtalsskrivning markägare/kommun 
Vilande fråga  

  
Sammanträdestider 2016 
 
Sammaträdestider för 2016 
 

Styrelsen 2016-02-23 Staffanstorp 

09:00 i Lund 2016-05-03 Meteoriten 

 2016-05-31 Meteoriten 

 2016-09-13 Diamanten 

 2016-11-08 Diamanten 

   
Arbetsutskottet 2016-02-09 Flintan 

09:00 i Lund 2016-04-19 Flintan 
        2016-09-06 Gnejsen 

 2016-10-25 Gnejsen 

   

Beredningsgruppen 2016-01-26 Meteoriten 

08:30 i Lund 2016-04-05 Meteoriten 

 2016-08-30 Diabasen 
 2016-10-11 Gnejsen 
   

Dagvattengruppen  2016-02-01 Kalkstenen 

13:30 i Lund  2016-04-11 Kalkstenen 
 2016-08-29 Kalkstenen 

 2016-10-17 Gnejsen 
 
 
 

/Jonas Johansson 


