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Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen 
 
Datum, tid och plats 
2014-04-14, ca kl 13:30-16:00, Värpinge golfbana, Lund  
 
Närvarande  
Helena Björn   Lomma kommun 
Peter Norlander  Lomma kommun 
Urban Linse    Lomma kommun 
Christian Wintenby  Lunds kommun 
Marie-Louise Folkesson  Staffanstorps kommun 
Ralp Hargemyr  Staffanstorps kommun 
Patrik Nilsson   VA-SYD 
Johan Krook   Ekologgruppen 
Jonas Johansson   Höje å vattenråd 
Anna Olsson   Höje å vattenråd 
 
1. Minnesanteckningar 
Jonas går snabbt igenom minnesanteckningarna från förra mötet. Inga synpunkter på 
anteckningarna 
 
2. Projekteten - lägesrapport 
Höjebromölla 
Trafikverket har gett klartecken till att gräva i närheten av vägkroppen. Avståndet måste 
vara minst 10 m från vägfötterna vilket var det som det hade projekterats för. 
Projektet rullar på och beräknas kunna genomföras efter sommaren. 
 
Dynnbäcken 
Dikningsföretagets stämma där det skulle informeras om projektet skulle ha genomförts i 
februari/mars men ordföranden i dikningsföretaget, Mårten Persson, har ännu inte kallat till 
stämman. Marie Louise har dock pratat med MP och kallelse ska enligt uppgift gå ut snart. 
Johan Krook undrar om det är ok att börja prata med markägare ändå, eftersom projektet nu 
blivit försenat? Marie-Louise kollar med MP om det är ok att JK börjar prata med berörda 
markägare även innan mötet (Efter kontakt med MP 2014-04-15 vill han att vi väntar med 
markägarkontakter tills efter mötet). 
Jonas meddelar att LOVA-ansökan för projektet sannolikt kommer att bli beviljad. 
 
 
 



              

Knästorp 
Ekologgruppen har planerat att börja med utredningen efter semestrarna. EG ska ta kontakt 
med den konsult som ska jobba vidare med anläggningen av Råbysjön. Helena menar att det 
senast i slutet av året behöver finnas en rapport med förslag på olika åtgärder som kan 
skickas runt för synpunkter. 
Utredning om finansiering av eventuella åtgärder i anslutning till kulvertarna i Knästorp 
behöver komma vidare. De juridiska aspekterna på frågan om VA-kollektivet kan bidra med 
finansiering till eventuella åtgärder behöver försöka redas ut. På något sätt behöver man 
räkna på andelen av nyttan för VA-abonnenterna för att kunna göra ett förslag till fördelning 
av kostnaden. 
Helena kollar till augustimötet med juristerna på SKL och Patrik kollar med de jurister som 
VA-Syd brukar anlita.  
    
3. Dikningsföretagen – Åke Persson - uppföljning 
Mycket värdefullt att höra Åke Perssons synpunkter på arbetet och få bakgrund till 
problematiken till kulvertarna vid Knästorp och Dynnbäcken. Viktigt nu att fortsätta 
informera och ta hand om det intresse som finns hos markägare och dikningsföretag. 
 
4. Nytt samarbetsavtal 
Ralp berättar att mötet med politikerna 2014-04-11 var mycket positivt och alla var inställda 
på ett förnyat samarbetsavtal enligt det utskickade förslaget. Även mycket positivt att 
Svedala vill vara med på ett litet hörn. Det som behöver göras nu är att ta fram ett 
målsättningsdokument. Förslaget är att beredningsgruppen träffas 2014-04-28 för att 
formulera en uppdragsbeskrivning till en konsult för att ta fram ett målsättningsdokument. 
Förslaget till uppdragsbeskrivning mailas sedan ut till övriga i dagvattengruppen för 
synpunkter. 
 
5. Hav-ansökan – information, diskussion   Bilagor 5a-d 
Jonas informerar om HaV-ansökan som har beviljats till största delen. Att ansökan beviljats 
medel är en bekräftelse på att vi jobbar och tänker rätt. Slutgiltigt beslut om finansieringen 
har inte kommit från Länsstyrelsen. Även hur projektet administreras är inte helt klart. 
Förslaget är att dagvattengruppen hanterar delprojekten om utredning kring 
dikningsföretaget och å-man. 

 
 

6. Övrigt 
Damm H25  

En av Höjeåprojektets dammar i Dalby kommer att tas över av VA-Syd i samband med ett 
exploateringsprojekt. Kompensation för exploateringen behöver göras och bekostas av 
exploateringen. Patrik betonar att bräddning sker tämligen ofta till dammen. 
 
Värpinge golfbana och multifunktionella ytor    

Håkan Rasmusson på Värpinge golfbana berättar om sina idéer kring att använda golfbanan 
relativt stora ytor för många olika funktioner. En del av idéerna berör vatten t ex att ta emot 
dagvatten för infiltration, rening och bevattning. Förslaget är att ta med Värpinge golfbana 
som ett åtgärdsförslag i det åtgärdsprogram som ska tas fram för det fortsatta arbetet med 
Höje å. Uppföljning till Håkan genom eventuellt möte tillsammans med Linda Tenggren på 
VA-Syd m fl bör hållas till hösten. Håkan visar även runt på golfbanan och på närheten till 
dagvattnet i Rinnebäcksravinen. 



              

 

4. Sammanträdestider 2014 
 

Styrelsen   
08:30 i Lund   

 2014-05-06  

 2014-05-27 (stämma) 

 2014-09-16  

 2014-11-04  

   

Arbetsutskottet   
09:00 i Lund          

 2014-04-22  

        2014-09-02  

 2014-10-21  

   

Beredningsgruppen   

08:30 i Lund   

 2014-08-19  

 2014-10-07  

   

Dagvattengruppen    

13:30 i Lund    

   

 2014-08-25  

 2014-10-13  

 

 

/Jonas Johansson 
Vattenrådssamordnare  


