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Minnesanteckningar från möte angående införandet av dagvattengruppen i 
Höje å vattenråd 
 
Tid och plats 
2013-04-29, kl 12:00-13:50, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun 
 
Närvarande 
Alf Michelsen (AM)  Lomma kommun 
Helena Björn (HB)  Lomma kommun 
Bertil Persson (BP)  Staffanstorps kommun 
Berit Lagergren (BL)  Staffanstorps kommun 
Carl von Friesendorff (CvF) Lunds kommun/Höje å vattenråd 
Patrik Nilsson (PN)  VA-SYD 
Jonas Johansson (JJ)  Höje å vattenråd 
 
Förhinder 
Ronny Johannesen (RJ)  Lunds kommun 
 
 
Minnesanteckningar 
Alf Michelsen leder mötet och Jonas Johansson tar anteckningar. 
 
Föregående mötes minnesanteckningar godkänns efter kort diskussion kring förslaget om 
äskande av 1 Mkr för arbetet 2014. 
 
HB går igenom utskickade bilagor och handlingar till mötet. 
 
JJ redogör kortfattat för förslaget till organisatoriskt upplägg med dagvattengruppen som en 
parallell grupp till beredningsgruppen under 2013 och 2014. I övrigt gäller samma delegations 
och arbetsordning som för befintlig verksamhet i vattenrådet. 
 
HB betonar vikten av att det finns vissa personer som är med i båda grupperna vilket det gör 
idag. CvF betonar också vikten av samordning av grupperna. Inom dagvattengruppens arbete 
kommer konsult troligen upphandlas projektvis eftersom mer specifik komptens kan behövas 
för dessa projekt. 
 
Namnet dagvattengruppen tas upp. Namnet väl etablerat men egentligen inte rättvisande. 
Förslaget att ha kvar namnet tills vidare med tillägg för att gruppen arbetar med fördröjande 
och flödesdämpande åtgärder.  
 
 



              

Mark- och Exploateringskontoret i Lund står med på listan över tjänstemannarepresentanter i 
beredningsgruppen. CvF pratar med Tekniska förvaltningen i Lund för att få fram ett förslag 
på namn. Markus Wallenås föreslås. 
 
Det konstateras att sammansättning av Au, beredningsgrupp och dagvattengrupp beslutas på 
konstituerande styrelsemöte. 
 
Dagvattengruppen beslutar att 

- godkänna förslaget till organisation och skicka det till styrelsen i vattenrådet 
- godkänna huvuddokumentet och sammanfattning av förändringar 
- CvF frågar Göran Eriksson om Markus Wallenås kan ingå i dagvattengruppen som 

representant för MEX i Lund 
 
 
Åtgärdslistan gås igenom  
HB redogör för de högst prioriterade åtgärdsförslagen i listan, Höjebro, Flackarp, 
dagvattenutloppen i ån vid Flackarp och Dynnbäckens utlopp. Flackarp är ett viktigt 
goodwillprojekt då detta är en fråga som skapar irritation bland lantbrukarna. En del av 
projektet är att utreda juridiken kring utloppen och om ett eventuellt nytt tillstånd behövs. En 
intressant aspekt på projektet är att det behövs en utredning kring frågan om VA-kollektivet 
kan bidra ekonomiskt till projektet. 
 
En kortfattad artbetsplan behöver tas fram och tas av stämma och styrelse i vattenrådet som 
grund för äskanden. 
 
 
Äskande 
Diskussion kring finansieringen av dagvattengruppens arbete. För arbetet under 2013 finns 
vissa resurser inom vattenrådet. Inför 2014 föreslås att det äskas totalt 1 Mkr från 
kommunerna. 
 
 
  
 
 
Jonas Johansson 
Vattenrådssamordnare Höje å vattenråd 
 
 
 
 
 
   


