
 

PROTOKOLL 
 
2018-12-03         
 
BEREDNINGS- OCH DAGVATTENGRUPPEN FÖR 
HÖJE Å VATTENRÅD 
 

 
Tid & datum: kl 13:30-16:00, måndagen den 3 december 2018  
 
Plats: Kommunhuset Kristallen, Lund 
 
Bilagor:         3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder 

3.2: Förfrågningsunderlag och administrativa föreskrifter entreprenadupphandling  
 4.3: Dagvattengruppens åtgärdslista (utgår, presenteras på nästa möte) 
 6.2: Fosforhalter i Höje å: Diskussionsunderlag  
  

 

Närvarande:  Alfred Fransson Staffanstorps kommun 
 Helena Björn  Lomma kommun (under diskussion om fosforhalter) 

Anna Helgeson Lunds kommun  (Under alla punkter förutom diskussion 
om fosforhalter) 

 Alfred Fransson Staffanstorps kommun 
 Susanne Johansson VA SYD 
 Jonas Johansson Höje å vattenråd 
 Rebecka Nilsson Ekologigruppen 
 
 Diskussion om fosforhalter i Höje å 

Rolf Erlandsson MF, Lunds kommun 
 Stefan Andersson MF, Lunds kommun 
 Christoffer Oppstedt MF, Lunds kommun 
 Sara Abelin  MF, Lomma kommun 
 Jan Pröjts   Ekologigruppen 
 
Ärenden:  
 

1. Val av justeringsperson  
  
 Protokoll från föregående möte 2018-10-09 

  
 Dagordningen 

 

BG/DG besluta: 

- att välja Susanne och Alfred till justeringspersoner,  

- att lägga protokollet till handlingarna, samt 

- att godkänna dagordningen 

 

 
2. Anmälningar  
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Åtgärdsprogram  
 2018-10-02 Önnerupsbäcken fiskevård - Sammanställning tillägg 
 2018-10-03 Önnerupsbäcken fiskevård - Beställning tilläggsarbeten 
 2018-10-08 Önnerupsbäcken fiskevård - Projektrapport 
 2018-10-10 Konsultuppdrag Höje å ÅP - Överlåtelse av avtal/kontrakt 
 2018-10-12 Reparation och underhåll - Beställning av entreprenad 
 2018-10-15 LOVA Vattenvårdande åtgärder Höje å - Delrapportering till Länsstyrelsen 
 2018-10-15 Vattenvårdsåtgärder Höje å - Slutrapport LOVA-bidrag 
 2018-10-17 Önnerupsbäcken fiskevård - Besiktningsprotokoll entreprenad 
 2018-10-18 L:a Bjällerup fosforfilter - Ansökan till Länsstyrelsen om utökat stöd 
 2018-10-18 Önnerupsbäcken fiskevård - Sammanställning åtgärdade anmärkningar 
 2018-10-19 Stångby vångar/Vallkärratorn - Minnesanteckningar arbetsmöte 
 2018-10-22 Häckbergasjön reduktionsfiske - Länsstyrelsen ändring beslut om stöd 

 2018-10-24 Häckbergasjön reduktionsfiske - Delrapport LOVA-bidrag 
 2018-10-26 Höje å Bjällerup tvåstegsdike - Delrapportering LOVA-bidrag 
 2018-10-30 Råbytorp fosforfilter uppföljning - Delrapport LOVA-bidrag 
 2018-11-01 Gullåkra mosse - Beslut TN, Staffanstorps kmn 
 2018-11-30 Råbytorp fosforfilter - Slutredovisning LOVA-bidrag 
 2018-11-30 Reparation och underhåll - Ansökan om LOVA-bidrag 
 2018-11-30 Flödesreglering dammar Höje å - Ansökan om LONA-bidrag 

Dagvattengruppen 

   

Recipientkontroll 

 2018-10-10 Öresunds vattenvårdsförbund - Återkoppling angående förändringar i ÖVF 

Vattenförvaltning/Övrigt 

 2018-10-05 Strandskydd vid anlagda våtmarker - Återkoppling från Regeringskansliet 
 2018-10-17 Omlöp/fiskväg vid damm, Häckeberga - Information om Länsstyrelsens förslag 
 2018-10-24 Häckeberga naturreservat, byggande av omlöp vid damm - Samråd 
 2018-10-26 Åtgärdsprogram för Havsnejonöga - Kort yttrande 
 2018-10-26 Åtgärdsprogram för Havsnejonöga - Remiss från Havs- och Vattenmyndigheten 
 2018-10-31 Elfiske Vallkärrabäcken 2018 
 2018-11-01 Vallkärrabäcken - Elfiske 2018 Lunds renhållningsverk 
 2018-11-05 Alnarp - Anmälan om vattenverksamhet 

Arbetsutskottet  
 2018-10-30 Protokoll 

 
Jonas kommenterar bl a extra LOVA-bidrag till reduktionsfiske i Häckebergasjön, bildande av 
naturreservat kustdammarna i Lomma och elfiske i Vallkärrabäcken. 
 
 BG/DG beslutar: 

- att lägga anmälningarna till handlingarna 
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3. Åtgärdsprogram 

 

3.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 1   Bilaga 3.1 
Ekologigruppen lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av 
åtgärdsprogrammet. 
 
Fosforfilter Råbytorp 

Anläggningen är klar och provtagning ska påbörjas. Mindre utredning om kalkens 
ursprung är genomförd.  
 
Stångby vångar 

Anläggningen i princip klar. Planen är att avvakta med att släppa på vatten till våren/ 
försommaren 2019 när vegetation etablerat sig på slänter och kringområden. 
 
L:a Bjällerup  

Anbudsförfrågan skickas ut igen till våren.  
 
Reparation och underhåll 

Entreprenad upphandlad och pågår. 
 
Höje å åtgärdsprogram: Etapp 2 

Jonas samt Johan Krook och Rebecka, Ekologigruppen, har haft planeringsmöte inför 
starten av etapp 2 av åtgärdsprogrammet. Flera av projekt från etapp 1 följer med 
till etapp 2. En bruttolista med nya projekt presenteras på nästa möte med BG/DG i 
januari. 

 

BG/DG beslutar:   

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

3.2  Förfrågningsunderlag till entreprenörer  Bilaga 3.2  
Kommunerna har återkopplat med synpunkter på förfrågningsunderlag till 
entreprenörer. 

   

BG/DG beslutar:   

- att uppdra åt Ekologigruppen att revidera förfrågningsunderlag och administrativa 

föreskrifter utifrån inkomna synpunkter och återkomma med förslag till nästa möte, 

samt 

- att lägga övrig informationen till handlingarna  

 

3.3  Klimatkompensation av koldioxidutsläpp    
  Diskussion om eventuell kompensation av de koldioxidutsläpp som åtgärds-

programmet ger upphov till genom utsläpp från förbränningen av diesel i 
entreprenadmaskiner. Kompensation kan t ex ske genom plantering av träd vilket 
ger direkt inbindning av koldioxid. Frågan tas upp igen på nästa möte.  
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  BG/DG beslutar: 

- att uppdra åt Rebecka och Jonas att ta fram uppgifter på hur mycket diesel som 

gått åt i några av de senaste projekten, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

3.4  LOVA och LONA-ansökningar 
Jonas informerar om inskickade LOVA- och LONA-ansökningar. En ansökan om 
LOVA-bidrag till reparation och underhållsåtgärder har skickats in med en total 
budget på 577 000 kr var av bidrag söks för 50% av kostnaden. 
En ansökan om LONA-bidrag till ett projekt om flödesreglering i befintliga dammar i 
Höje å avrinningsområdet har också skickats in. Projektet har en total budget på ca 
900 000 kr varav vattenrådets del utgörs av ca 90 000 kr. 

 

  BG/DG beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 

 

 

4.1 Fördröjningsmagasin Lund väster    

VA SYD ska göra ett omtag med projektet på egen hand. Det pris Markentreprenad 
lämnade för entreprenaden var väldigt högt.  
 
DG beslutar:   

-att lägga informationen till handlingarna  

 

4.2 Gullåkra mosse  

Inget nytt att rapportera. TN i Staffanstorp har beslutat om att gå vidare med 
projektet. Vidare utredning, projektering, samråd m m påbörjas 2019.  

 
DG beslutar:   

-att lägga informationen till handlingarna 

 

4.3 Dagvattengruppens åtgärdslista    

Åtgärdslistan har inte uppdaterats. 
 

DG beslutar:   

- att uppdra åt Jonas att uppdatera listan till nästa möte, samt 

-att lägga övrig information till handlingarna 

 
4.4  Källby/Lund SV  

Ekologigruppen informerar om utredningen om Höje å och Källby dammar. 
Rebecka redovisar uppdraget med att ta fram förslag på utformning och tekniska 
förutsättningar för Källby dammar och Höje å har kommit. Förslag på åtgärder ska 
tas farm för tre olika nivåer, ”små åtgärder”, ”mellanstora åtgärder” och ”stora 

4.   Dagvattengruppen 



             5 

åtgärder”. Utredningen ska vara klar senare i december. VA SYD och SBK i Lund är 
beställare av uppdraget.  
 
DG beslutar:   

-att lägga informationen till handlingarna 

 
4.5  Laget runt 

Alfred: Miljöplan för Staffanstorps kommun snart klar att tas till politikerna för 
synpunkter. Omorganisation på den politiska nivån pågår. TN ska försvinna och det 
ska istället bli en miljöberedning och en teknisk beredning. Detta kan påverka 
vattenrådet genom eventuell ändring i delegationsordningen inom kommunen. 
Anna: Lunds kommuns Grönplan är snart färdig. 
Susanne: Klart med Lomma kommun in i VA SYD. VA SYD har fortsatt dialog med 
Trafikverket om ombyggnaden av trafikplatsen vid Lunds södra. Ett av VA SYD:s 
dagvattenutlopp kommer hamna under en av broarna.  

 Jonas: Intervjuer till tjänst som vattensamordnare i Lunds kommun pågår. 
 

DG beslutar:   

-att lägga informationen till handlingarna 

 

 

Inga ärenden 

 

 

6.1 Upphandling av recipientkontrollen 2019-2021   
Jonas informerar om upphandlingen av recipientkontrollen. Tre anbud kom in, 
samtliga uppfyllde ställda krav. Ekologigruppen hade det lägsta anbudet, ca 1 016 
tkr (vilket ligger inom budget) för de tre åren och tilldelades därför uppdraget av 
styrelsen. Det har nu gått mer än två veckor sedan anbudsgivarna meddelades och 
uppdraget kan därför nu beställas. 

 
BG beslutar:   

- att lägga informationen till handlingarna 

 

6.2  Förhöjda fosforhalter i Höje å   Bilaga 6.2 
Berörda kommuners miljöförvaltningar inbjudna till diskussion om fosforhalter i 
Höje å. Diskussionen berör dels uppmätta extremt höga värden av fosfor våren 2016 
och våren 2017 samt den generella trenden med ökande halter av fosfor  
I maj 2016, mars och maj 2017 uppmättes extremt höga halter av fosfor i Höje å 
från och med provpunkt H20 (vid Flackarps byaväg) och nedströms. Samtidigt 
noterades inga avvikande halter av kväve, BOD, pH eller någon extrem vattenföring. 
Det är endast i huvudfåran som de höga halterna uppmätts. Inga givna förklaringar 
till de extrema halterna finns. Utsläpp av avloppsvatten är inte sannolikt eftersom 
det inte noterats nåt avvikande beträffande kväve och BOD. Vid gödsling kan kväve 
och fosfor läcka vid olika tillfällen. Extra prover togs några veckor efter de extrema 

5.   Vattenförvaltning 

6.    Recipientkontroll  
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värdena 2017 och extra provtagning gjordes våren 2018 utan att några fler extrema 
halter noterades. 
När det gäller den stigande trenden av fosforhalter under de senaste åren finns det 
inte heller någon given förklaring till det. Det är även oklart hur den generella 
trenden ser ut i övriga sydvästskånska vattendrag. Sjunkande mullhalter, ändrad 
växtodling, ökad användning konstgödsel kan eventuellt vara möjliga förklaringar. 

    
BG beslutar:   

- att uppdra åt kansliet att ta in offert på förslag på utökad provtagning under 

våren 2019 

- att uppdra åt kansliet att ta in offert på utredning/sammanställning av 

information kring ökande halter av fosfor i sydvästsvenska vattendrag,  

- att uppdra åt Ekologigruppen att räkna om flödesviktade halter av fosfor i Höje å 

(Trolleberg) där man bortser från de tillfälligt förhöjda halterna i maj 2016 samt 

mar och maj 2017, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
7.1 VattenAtlas    

Jonas informerar om att Jonas och Jacob Levallius varit på HaV i Göteborg och 
informerat om VattenAtlas. Intresset hos HaV var stort och HaV letar efter ett 
komplement till VISS för att visa vattenrelaterad information. Där kan VattenAtlas 
vara ett alternativ. 

 
BG beslutar:   

- att lägga informationen till handlingarna 

 

7.2  Informationsmaterial om vattenrådets arbete 
  Frågan bordläggs till nästa möte. 
 
  BG beslutar: 

- att bordlägga ärendet till nästa möte 

 

7.3  Övrigt 
  Inga ärenden. 
 
7.4 Sammanträdestider 2019 

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2019-02-12 Diamanten 

  2019-05-07 Diamanten 

  2019-05-28 Årsstämma 

  2019-09-17 Diamanten 

  2019-11-12 Diamanten  

      

Arbetsutskottet     

09:00 i Lund 2019-01-29 Antraciten 

  2019-04-23 Antraciten 

7. Administration/övrigt 
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         2019-09-03 Antraciten 

  2019-10-29 Antraciten  

      

Berednings/dagvattengrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  2019-01-22 Porfyren 2 

13:30 på måndagar i Lund 2019-03-25 Gnejsen 

  2019-06-11 Gnejsen 

  2019-08-26 Porfyren 2 

  2019-10-08 Gnejsen  

 2019-12-02 Porfyren 2 

  

BG beslutar:   

- att lägga informationen till handlingarna 

 

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

 

BG beslutar:   

- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 

 

 
Justeras för 
HÖJE Å VATTENRÅD 
  
 

 

Alfred Fransson   Susanne Johansson Jonas Johansson  
Ordförande BG                     VA SYD  Samordnare 


