
 

PROTOKOLL 

 

2020-03-24         
 

BEREDNINGS- OCH DAGVATTENGRUPPEN FÖR 

HÖJE Å VATTENRÅD 

 

 
 

Tid & datum: kl 8:30, tisdagen den 24 mars 2020  
 
Plats: Videolänk 
 
Bilagor 3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder 
 3.4: Underlag gällande ställningstagande om avtal vid befintliga dammar 

3.5: Underlag för ekonomi gällande nytt samarbetsavtal 
4.1: Åtgärdslista 

 4.3: Rapport från nivåmätningar 
 7.1a: Arbetsplan för 2021: Förslag  
 7.1b: Budget för 2021 och revidering 2020: Förslag 
 7.4: Uppdrag till konsult och kansli 
 
  

 

 
Närvarande:   Anna Helgeson Lunds kommun 
  Helena Björn  Lomma kommun 
  Susanne Johansson VA SYD  

Therese Grönvall Staffanstorps kommun 
  Karl Asp  Höje å vattenråd  
  Christian Alsterberg Höje å vattenråd 

Johan Krook  Ekologigruppen 
Rebecka Nilsson  Ekologigruppen 

   
 

Ärenden:  
 
1. Val av justeringsperson  
 
 Protokoll från föregående möte 2019-01-20 

  
 Dagordningen 

 Lägga till punkt att Regionen vill delta i VattenAtlas 
 

BG/DG beslutar: 
- att välja Therese Grönvall till justeringsperson,  
- att lägga protokollet till handlingarna, samt 
- att godkänna dagordningen med föreslagen justering 

 



             2 

2. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2020-01-08 Lunds kommuns meddelande att strandskydd ej krävs för Trolleberg fiskevårdsåtgärder 
2020-01-23 Anmälan om vattenverksamhet gällande Bränneröd 
2020-01-29 Komplettering av ansökan om LOVA-bidrag Fortsatt uppföljning av filterbäddar Råbytorp 
2020-01-29 Förhandsförbindelse gällande våtmark i Bränneröd 
2020-01-31 Rapport från nivåmätningar i Höje å  
2020-02-03 Årsbesked från Jordbruksverket 
2020-02-04 Delrapport LOVA 2019 för anläggning tvåstegsdike Bjällerup 
2020-02-04 Delrapport LOVA 2019 för anläggning av dammar Lilla Bjällerup 
2020-02-04 Delrapport LOVA 2019 för vattenvårdande åtgärder 
2020-02-04 Delrapport LOVA 2019 för underhåll av våtmarker 
2020-02-04 Delrapport LOVA 2019 för uppföljning av kalkfilter 
2020-02-05 Förfrågningsunderlag för provfiske i Häckebergasjön 2020 och 2021 
2020-02-06 LST beslut om utbetalning miljöinvestering Vallkärratorn/Stångbyvångar 
2020-02-13 Komplettering av ansökan om vattenverksamhet vid Bränneröd  
2020-02-25 Verksamhetsrapport för LONA flödesreglering 
2020-03-12 Offert provfiske Häckebergasjön 2020-2021 
2020-03-13 Komplettering av LOVA-bidrag Fortsatt uppföljning av filterbäddar Råbytorp 
 

Dagvattengruppen 
 
Recipientkontroll 
2020-03-06 Förfrågningsunderlag gällande ålgrästransektundersökning 2020 
2020-02-18 Ansökan om medlemskap i Öresunds Vattenvårdsförbund 

 
Vattenförvaltning/övrigt 
2020-01-28 Förfrågan från LTH att samarbeta i forskningsprojekt 
 

Arbetsutskott 
2020-01-07 Beslut av AU att godkänna markersättning gällande Bränneröd 
2020-01-20 Tjänsteskrivelse angående medlemskap i Öresunds vattenvårdsförbund 

 

 

 BG/DG beslutar: 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 

3. Åtgärdsprogram 

 
3.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 3.1  

Ekologigruppen lämnade lägesrapport för arbetet med etapp 2 av 
åtgärdsprogrammet.  

 
Flackarp 
En geoteknisk undersökning har gjorts för att undersöka jordarter och 
vattenförhållanden. Den visar på grundvatten nära markytan, men historiskt har GV-
nivå varit låg. Tre GV-rör är satta och uppföljning av vattennivåer kommer att göras. 
Anna informerade om att jordbruksförvaltare i Lund önskar att djur kan dricka 
vatten från dammar.  
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Bränneröd 
Vattenrådet har fått ett positivt beslut från LST om vattenverksamhet och dispens 
från biotopskydd. Justeringar i ansökan har gjorts för placering av massor för att inte 
skada fornlämningar. Det är därmed klart att gå vidare med upphandling. 
 
Tullboden  
Ligger intill en bäck och har 70 ha tillrinningsområde varav 80% åker/vall. Johan har 
skickat en redogörelse till markägaren och info om strandskydd. Markägare ska 
prata med granne om strandskydd. Johan redogjorde för och nackdelar med att 
anlägga en våtmark på denna plats.  

 
Gullåkra mosse 
Ekologigruppen är klara med underlag för undersökningssamråd med LST och de ska 
fatta beslut om det är betydande eller inte betydande miljöpåverkan. 
 
Tvåstegsdike Bjällerup 
Kontakt med dikningsföretag har tagits och deras årsstämma har flyttats fram på 
obestämd framtid. Det behövs ett stämmobeslut från DF för att gå vidare. 
 
Trolleberg 
Markägare är positiv till svämplan och Ekologigruppen ska även höra med granne i 
norr. LST positiva att bistå med medel. En ansökan om bidrag för svämplan ska 
skickas in i samband med ansökan om medel för fiskevårdsåtgärder. 

 
Rekreation disponentvillan Tegelbruket 
Inte några nyheter i planeringen. Helena informerade att Lommas ÖP går ut till 
samråd inom kort och där finns rekreationsstråket med. Stora delar av stråket har 
ingått i tidigare ÖP. 
 
Flödesreglering i befintliga dammar 
Ekologigruppen har besökt potentiella dammar och ska sätta ut divers för att mäta 
nivåer i dammar som är gjorda för att fördröja flöde som t.ex. Ladugårdsmarken och 
Stångby vångar. 

 
BG/DG beslutar:   
-  att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
-  att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.2  WEREC-damm som aldrig anlagts 
  Förfrågningsunderlag måste göras om och troligen även inmätning om inte WEREC 

har den informationen. 
 
BG/DG beslutar:   
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.3  Reparation och underhåll 
  Otto pers damm i Lomma har haft läckage i brunnen så nivå sjönk, men det är nu 

åtgärdat och nivån följs upp. 
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  Östra dammen har besökts och huvudflöde leds främst in till avlång DV-damm i norr 
och inte i den större östra dammen. Det är egentligen för hög nivå i stora dammen. 
Det är en mindre åtgärd och kostar inte så mycket. Det behöver även rensas i dike 
nedströms östra dammen som går genom ett villaområde där skräp samlas. Helena 
undersöker möjligheten att Lomma gör underhållsåtgärder och ekologigruppen 
avvaktar. 

 
  BG/DG beslutar:   

- att lägga informationen till handlingarna  
 
3.4  Avtal befintliga dammar    Bilaga 3.4 
  Ekologigruppen informerade om deras underlag inför ställningstagande gällande 

bedömning av hur vattenrådet ska hantera de avtal för våtmarker som snart går ut. 
Susanne framför att man måste ha koll på kommunens fysiska planering när avtal 
förlängs/omförhandlas. BG/DG anser att avtalen generellt inte ska sägas upp. 
Däremot bör det ses över om det finns avtal som av olika anledningar inte bör 
förlängas utan hellre omförhandlas. Målet är att ha nya moderna avtal på sikt, men 
att det då görs efter hand och Ekologigruppen gör en prioriteringsordning för alla 
avtal som löper ut. Förslag att inom projektet flödesdämpning följa upp möjligheten 
att skriva nya avtal. Ekologigruppen återkommer till nästa möte med en 
prioriteringsordning av de avtal som går ut samt vilka av de aktuella avtalen som ev 
kan hanteras inom projektet kring förbättrad flödesreglering. 
 
BG/DG beslutar:   
- att Ekologigruppen gör en prioriteringsordning och tittar på vilka dammar som 

är problematiska där avtal bör ses över, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna  

 
3.5  Ekonomi och nytt samarbetsavtal   Bilaga 3.5  
  Gällande ekonomi och åtgärdsprogrammet så fördes resonemang om hur 

budgeterat överskott 2021 ska hanteras. 2015 flyttades kommunernas avgift för 
dagvattengruppen över till vattenrådets årliga avgifter (Lomma och Staffanstorp 210 
tkr och Lund 580 tkr). För Staffanstorp och Lomma höjdes då medlemsavgift i VR 
från 475 tkr 2014 till 840tkr 2015. Dessa dagvattenpengar har inte kunnat användas 
i den utsträckning som var tänkt. Frågan om ny årsavgift tas upp igen på nästa möte. 

   
  BG/DG beslutar: 

- att frågan tas upp på nästa möte igen, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.6  LOVA-ansökningar 
  Vattenrådet har beviljats LOVA-bidrag på 287 tkr gällande Vattendialog Råbydiket 

där även en hydrologisk utredning och en erosionskartering kommer att göras. 
Uppstartsmöte hålls med markägare så snart som möjligt efter skörd. Miljövänlig 
dikesrensning bör tas med och kontrollerad översvämning. Projektet slutredovisas i 
okt 2021. LOVA-bidrag för fortsatt uppföljning av filterbäddar Råbytorp har beviljats 
på 216 tkr efter en bantning av budget. Länsstyrelsen beslutade om avslag för 
ansökan om uppsökande verksamhet.  
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  BG/DG beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 

4.1 Dagvattengruppens åtgärdslista   Bilaga 4.1 
Resonemang fördes om vilka åtgärder som ska göras framöver. Susanne bjuder in 
Helena och kansliet att diskutera framtida samarbeten. VA SYD jobbar med 
dagvatten upp till 10års regn, men skyfall är kommunens ansvar. Vattenrådet kan 
framöver arbeta mer med skyfall och även t.ex. minska antalet gallerbrunnar i 
parker och på lekplatser. 

 
BG/DG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.2  Dagvattenanläggningar     
  Vissa dammar som vattenrådet har anlagt sköts idag av VA SYD och det bör 

klargöras vem som ska sköta dem framöver. Frågan kommer att tas upp på separat 
möte med VA SYD. 

 
BG/DG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna  

 
4.3  Nivåmätare vid E6 och Dynnbäck     Bilaga 4.3   
  Ekologgruppen informerade om rapporten från mätningarna. Karl Asp berättade att 

beställning av hemsida för publicering av nivåmätningar kommer att göras, men 
vissa tekniska frågor kvarstår. I VattenAtlas kan punkter visas för nivåmätplatser 
som sedan länkar till hemsida där de båda nivåmätningarna visas. Helena önskar i 
framtiden införa Flood control. 

 
BG/DG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna  

 
4.4  Kontrollerad översvämning 
  Helena Björn informerade om hur diskussioner gått gällande 

översvämningsutredningen. Det saknas fortfarande information hur man avtalar 
med markägare om att översvämma marker och det bör vara en jurist som tittar på 
det. En markägardialog ska hållas innan rapporten är klar och det bör finnas någon 
skrivning i rapporten hur det ska gå till. Johan och Helena ska träffas för att 
diskutera hur vi går vidare. 

 
BG/DG beslutar:   
- att den rättade rapporten skickas ut till BG/DG fast den saknar vissa bilagor och 

Helena Björn får i uppdrag att med Johan diskutera fortsatt arbete, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna  

 

4.   Dagvattengruppen 
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4.5  Laget runt 
  Lommas ÖP går ut på samråd i dagarna. Lund har inte beslutat om vem som anställs 

som vattensamordnare. 
 

BG/DG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna  

 

 
5.1  Övergödningsutredningen 
  Karl Asp gjorde en kort sammanfattning av utredningen ”Minskad övergödning 

genom stärkt lokalt åtgärdsarbete” som generellt visar att vattenrådet är ett 
föredöme. Utredningen föreslår bl.a. ett nytt etappmål i miljömålssystemet där 
arealen våtmarker ska öka till 2030. Kommuner ska få mer ansvar och enligt 
utredningen ta fram lokala åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade insatser. 
Kommuner bör ha en åtgärds/vattensamordnare och HaV föreslås ha en central 
stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete. 

 
  Utredningen föreslår ändring i Miljöbalken att framtida våtmarker med huvudsyfte 

att minska näringsbelastningen ska undantas från strandskydd och biotopskydd. Det 
rekommenderas även att finansieringen till LOVA ökar. 

 

BG/DG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna  

 

 
6.1  Öresunds vattenvårdsförbund 
  Höje å vattenråd har ansökt om medlemskap i Öresunds vattenvårdsförbund. 
 
  BG/DG beslutar:  

- att lägga informationen till handlingarna 
 

6.2  Ändrad recipientkontroll 
  VA SYD har börjat arbeta med ”StormTac” för att modellera utsläpp och bedöma 

behov av åtgärder. De behöver då utöka recipientkontrollen och analyserna på 23a i 
Önnerupsbäcken och 24a vid Lomma kyrkbro med bl.a. metaller och VA SYD står 
själv för de utökade kostnaderna. För att minska utgifter föreslår VA SYD även att 
provpunkt 18 och 21a tas bort. Metallanalyserna för 21a flytas till 21 då dessa 
provpunkter är ca 600m från varandra fågelvägen.  

 
  BG/DG beslutar:  

- att i recipientkontrollen stryka punkt 18 och 21a och all provtagning vid 21a 
flyttas till punkt 21. 

5.   Vattenförvaltning 

6.    Recipientkontroll  
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- att det ska finnas en bevakning från kansliets sida på om det kommer en 
vedertagen metod för att mäta mikroplast som på sikt kan ingå i 
recipientkontrollen, samt 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
 

 
7.1  Arbetsplan och budget 2021 och reviderad budget 2020 Bilaga 7.1 
  Karl Asp redovisar förslag till arbetsplan och budget för 2021 samt reviderad budget 

för 2020. 
 
  Förslag till beslut: 

- att tillstryka förslag till arbetsplan och budget för 2021 och reviderad budget 
2020, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 
7.2  Utflykt för kommunstyrelser i september 
  Styrelsen önskar en utflykt för kommunstyrelser i september och ekologigruppen 

har svarat att de kan ta fram förslag på upplägg och besöksmål. 
 
  Förslag till beslut: 

- att ekologigruppen tar fram förslag på besöksmål och upplägg i samråd med 
kansliet och då det är klart så skickas det ut till BG/DG, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 
7.3  Kommunikation     
  Kommunikationsplan diskuterades och Helena tar fram ett utkast som kansliet 

jobbar vidare med. Stämmans presentationer bör vara mer intressanta för politiker 
framöver och Helena skickar frågor som föreläsare ska få i förväg och svaren ska 
ingå vid presentationer på stämma. Kommunikation ska vara en stående punkt på 
dagordningen framöver. Anna framför att logotype från 2010 bör uppdateras. 

 
  Förslag till beslut: 

- att Helena tar fram ett utkast på kommunikationsplan 
- att arbetet ska innehålla digital och visuell kommunikation inklusive ev översyn 

av logotype, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.4  Uppdrag till konsult och kansli   Bilaga 7.5 
  Listan med uppdrag gicks igenom och Ekologigruppen tar på nästa möte upp 

mall/checklista för vilken data som redovisas vid projektering. Ytterligare någon mall 
saknas för upphandlingsprocessen. Helena skickar ny info om konfetti som kan 
skickas ut om skolavslutningar blir som vanligt. 

 
  BG/DG beslutar:  

- att lägga informationen till handlingarna 
 

7. Administration/övrigt 
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7.5  Övrigt 

Regionens miljösamordnare Susann Milenkovski har framfört att Regionen kan stå 
för kostnaden av VattenAtlas och målet att alla kommuner ska vara med. BG/DG 
gruppens inställning är att Regionen gärna får vara en part i VattenAtlas och betala 
samt hjälpa till med spridningen till fler kommuner. 

 
BG/DG beslutar:   
- att kansliet kontaktar regionen som gärna får vara en part i vattenatlas och 

betala samt hjälpa till med spridningen till fler kommuner, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.6 Sammanträdestider 2020 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2020-02-11 Diamanten 

  2020-05-05 Diamanten 

  2020-05-26 Årsstämma 

  2020-09-15 Diamanten 

  2020-11-17  Diamanten 

Arbetsutskottet     

09:00 i Lund 2020-01-28 Gnejsen 

 
2020-04-28 Gnejsen 

         2020-09-01 Antraciten 

  2020-11-03 Antraciten 

      

Berednings/dagvattengrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  2020-03-24 Gnejsen 

13:30 på måndagar i Lund 2020-06-08 Gnejsen 

  2020-08-25 Antraciten 

  2020-10-05 Antraciten 

  2020-12-08 Antraciten 

 
Gällande Coronasmitta så bör kansliet redan nu titta på möjligheten att flytta 
stämma eller hålla den per videolänk.  

 
BG/DG beslutar   
- att kansliet får i uppdrag att titta på hur och när stämma ska hållas, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.7 Publicering av protokoll 

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/DG 
godkänna publiceringen. 

 
BG/DG beslutar:   
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 
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Justeras för 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 
 
Helena Björn     Therese Grönvall 
Ordförande DG   Staffanstorps kommun 
 
 
 
Anna Helgeson   Karl Asp 
Ordförande BG   Samordnare 
 


