
Lunds Vatten 
• VA - utbyggnadsplan 

• Vattenförsörjningsplan 

• Dagvattenplan (f.d. dagvattenstrategi) 

• Översvämningsplan 

• Sjö- och vattendragsplan 

 





VA - utbyggnadsplan 
 
 

• Beslutat i KF 23/4  
• Kommunens svar till Länsstyrelsen senast 30/4  

 
• Länsstyrelsen begärt kompetteringar avseende områden 

som saknas i planen: 
• Sydost om Stångby,  
• Nordost om Södra Sandby,Norra Skarnberga, Ekeberga, 

Fågelsång, 
• Nordost om Dalby (norr om Rökepipan) 
• Humlamaden 

 



Vattenförsörjningsplan  
 ”dricksvatten av god kvalitet” 

Säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna 

Skydda vattenresurser för framtiden Inventering av vattenresurser 

• Yt- och grundvatten i kommunen >10km3/50 pers 

• andra kommuners påverkan, i andra kommuner- säkras genom Sydvattens 
medverkan 

• Vattenskyddsområden 

• Påverkan och hot 

• Åtgärder 

• Underlag till ÖP 

 

• Inte påbörjad, beräknas klar under 2016  

• VA SYD projektleder, gemensam finansiering 

• projektgrupp: VA SYD, Sydvatten, SBK, TF, MF, KK (säkerhet) 
 



 Dagvattenplan 
 Uppgradering av dagvattenstrategi - Komplettering för 

befintlig miljö 
• Fokus på befintlig miljö, exploatering och förtätning 
• Principer för hur utmaningar ska hanteras 
• utgå från principer i dagvattenstrategi,  
• Hantera huvudmannens ansvar  

 
• Beräknas klar 2016 
• VA SYD projektleder, bekostas av VA SYD 
• projektgrupp: VA SYD, SBK, TF, MF 

 



Översvämningsplan inkl. skyfallsplan 
 
 
 
 

• Översvämningsrisker från Höjeå/Kävlingeån vid höga flöden 
och nederbördsrelaterade översvämningar 

• strategier för nybyggnadsområden (höjdsättning, utformning 
av gaturum etc) 

• åtgärder för att hantera översvämningsrisker i befintlig 
bebyggelse 

• Kartlägga områden som ej är lämpliga för bebyggelse med 
tanke på översvämningsrisk 

• Underlag till ÖP 

• beräknas klar 2016 -VA Syd projektleder, bekostas av Lunds 
kommun 

• projektgrupp: VA SYD, SBK, TF, MF 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Använd tidigare gjorda simuleringar (SWEKO)Pröva om Lantmäteriet kan göra översvämningskarteringar 



Sjö- och vattendragsplan 
 
• Kunskapssammanställning om sjöar och vattendrag i 

kommunen,  

• belysa kunskapsbrister  

• analys över vad som behövs för att gällande miljökrav 
ska kunna uppnås 

• åtgärder 

• Klar augusti 2015 - Ansvarig Lunds kommun 
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