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2016-10-17 

 

Dagvattengruppen 

Höje å vattenråd  

 

 

 

Datum och tid: Måndagen den 17 oktober kl 13:30-15:30 

 
Plats: Kalkstenen (plan 7), Kristallen, Lund        
 
Närvarande: Jonas Johansson  Höje å vattenråd 

Susanne Johansson  VA SYD 

Karl-Magnus Adielsson  Lunds kommun 

Mathilda Jägryd  Staffanstorps kommun 

Johan Krook   Ekologgruppen 

Urban Linse   Lomma kommun 

Marie-Louise Folkesson  Staffanstorps kommun 

 
Bilagor:  4.1: Sammanställning över kostnader för mätning av vattennivåer och flöden i 

Höje å 

 4.2: Förslag på förändringar av delegations- och arbetsordning för Höje å 

vattenråd 
 

Ärenden: 
1. Minnesanteckningar från förra mötet 

Susanne återkopplar från förra mötet. Se mer nedan under punkt 2. 

Jonas meddelar att han ändrat protokollet från i maj enligt de synpunkter som 

framfördes på förra mötet. 

    

2. Höje å åtgärdsprogram 
Diskussion kring möjliga åtgärder/projekt. Susanne återkopplar från förra mötet och 

lyfter fram ett antal frågeställningar som VA SYD har.  VA SYD är positiva till och tittar 

själva på end-of-pipe-lösningar i dagsläget, man har några förslag på lägen för 

fördröjnings och reningsdammar. VA SYD är också positiva till att i dagsläget inte göra 

åtgärder som berör ledningsnätet, d v s små lösningar inne i befintlig bebyggelse som 

fördröjer och renar vatten innan det når ner i ledningsnätet. Vidare, VA SYD planerar 

att göra en StormTac-modellering för Lunds stad för att se på hur dagvattnet 

påverkar recipienterna. Förlag på att genomföra en likandan utredning för 

Staffanstorp förs fram. Jonas tittar på möjligheterna tillsammans med Staffanstorps 

representanter i dagvattengruppen. 

Inte in i ledningsnätet och gör åtgärder det vill man inte på VA SYD i dagsläget. 

Frågan om skötsel och underhåll av öppna dagvattenlösningar tas åter upp. Viktigt att 

ha klart med rutiner och ansvar för skötsel och underhåll innan man gör olika typer 

av öppna anläggningar. Förorenade muddermassor från dagvattendammar kan vara 

dyrt och svårt att hantera. Det är dock en fråga som måste lösas då det inte är rimligt 

att fortsätta ”lösa” problemet genom att skicka föroreningarna ut i recipienten. 



              

Jonas menar att det är många aktörer som är inblandade i att jobba med 

dagvattenfrågan i Lund och att arbetssättet kanske inte är effektivt. Förslaget är att 

Jonas försöker göra en sammanställning (till det extra mötet i december) av hur det 

ser ut idag, vilka olika verksamheter som jobbar med frågan och av vad som är på 

gång för att ge underlag till beslut om hur Dagvattengruppen ska arbeta vidare. Ett 

alternativ är att vänta i de utredningar och planer som är på gång innan man gör 

något, ett annat alternativ är att välja ut en åtgärd och genomföra den för att testa 

hur samarbetet mellan olika aktörer fungerar. 

 

3. Helhetsperspektiv Höjeå 
Johan Krook informerar kort om läget. Ett antal av de olika delprojekten är i stort sett 

klara. Bland annat rapporten om hur rensning av sträckan förbi Lund påverkar eller 

inte påverkar uppströms liggande åkermark. Det kommer även att göras en 

modellering för hela vattendraget från Genarp till mynningen för att bland annat visa 

på kritiska partier och bestämmande sektioner. Mycket mer och detaljerad 

information presenteras på mötet 14 december. Jonas skickar ut inbjudan till mötet. 

 
4. Övrigt      

   Övervakning av flöde och vattennivåer i Höje å   (Bilaga 4.1) 

Jonas har sammanställt kostnaderna (enligt inkommen offert från Ekologgruppen 

samt från förfrågan till SMHI) för övervakning av vattennivåer och flöde i Höje å. En 

mätstation för mätning av vattennivåer kostar mellan ca 30 och 40 tkr att installera 

och drygt 40 tkr att drifta per år. Realtidsmätning av vattenflöde vid Trolleberg i 

samarbete med SMHI kostar ca 12 tkr i drift per år och har ingen investeringskostnad. 

Beredningsgruppen hade också frågan uppe och skickade tillbaka bollen till Lomma 

kommun och till kansliet att bättre motivera nyttan med mätningarna innan frågan 

presenteras för styrelsen. Dagvattengruppen är av samma åsikt. 

 

Clean Tech TIPP 

Vattenrådet kommer att dra sig ur projektet. 

 

Tillsynskampanj på dagvatten  

Miljösamverkan Skåne kommer att bedriva en tillsynskampanj på dagvatten under 

nästa år. Formerna för kampanjen, som presenterades vid ett möte i september, är 

inte helt tydliga. Blir sannolikt anledning att återkomma till kampanjen under nästa 

år. Jonas mailar ut länk till information som togs upp på mötet med Miljösamverkan 

Skåne. 

 

Delegation- och arbetsordning     (Bilaga 4.2) 

Vattenrådet har en relativt omfattande delegations- och arbetsordning. Jonas 

redogör kort för de ändringar som föreslås. Den största förändringen är att det införs 

en nivå mellan styrelsen och kansliet (arbetsutskottet) för beslut om upphandling av 

entreprenader och konsultuppdrag. Dagvattengruppen har framför inga synpunkter 

på förändringar i förslaget till delegations- och arbetsordning. 

 

Laget runt 

Karl-Magnus: Jonas frågar om skyfallsplanen som håller på att tas fram för Lunds 

kommun. Karl-Magnus informerar om att det är samma tidsplan som gäller för 

Skyfallsplanen som för Dagvattenplanen för bebyggd miljö. Planerna kommer att 



              

presenteras inom ett par månader. Kommunen behöver ha beredskap innan man 

släpper informationen i planerna. En skyfallskartering har även gjorts för 

Staffanstorp.  

 

Marie-Louise: Blåplanen i Staffanstorp har ännu inte kommit upp till 

Kommunstyrelsen, info om detta på styrelsen i Höje å vattenråd. Staffanstorps 

kommun har skickat in de sista uppgifterna till VattenAtlas.  

 

Susanne: Framför erbjudandet om att VA SYD kan komma och berätta om 

utredningen kring Källby reningsverk och om resonemangen som förs om verkets 

framtid.  

 
Sammanträdestider 2016 

 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat 

anges   

 2016-11-08 Diamanten 

   

Arbetsutskottet   

09:00 i Lund   

 2016-10-25 Gnejsen 

   

Beredningsgruppen   

08:30 i Lund   

 2016-10-11 Gnejsen 

   

Dagvattengruppen    

13:30 i Lund    

 
 
Förslag på sammanträdestider 2017 

 

Styrelsen 2017-02-14 Diamanten 

09:00 i Lund (om inte annat 

anges 

2017-05-02 

 

Diamanten 

 

Stämma 2017-05-30 Meteoriten 

 2017-09-12 

 2017-11-07 

   

Arbetsutskottet 2017-02-07 Flintan 

09:00 i Lund 2017-04-18 Kalkstenen 

        2017-09-05 Antraciten 

 2017-10-24 

   

Berednings/dagvattengrupp 2017-01-24 Gnejsen 

08:30 på tisdagar i Lund  2017-04-03 Kalkstenen 

13:00 på måndagar i Lund 2017-06-13 Gnejsen 



              

 2017-08-28 Gnejsen 

 2017-10-10  

2017-12-04 

 

 Dagvattengruppen har inga synpunkter på sammanträdestiderna för 2017. 

 

 

Jonas Johansson  
 Samordnare Höje å vattenråd 


