
 

PROTOKOLL 
 
2020-10-05         
 
BEREDNINGS- OCH 
FLÖDES/DAGVATTENGRUPPEN FÖR HÖJE Å 
VATTENRÅD 
 

 
 
Tid & datum: kl 13:00, måndagen den 5 oktober 2020  
 
Plats: Videolänk 
 
Bilagor:         3.1: Åtgärdslista 

3.2: Hydrologisk utredning Vallkärrabäcken 
3.3: Förslag på avtal med markägare för översvämmad mark  

 4.1a: Köp av ekosystemtjänster - slutversion av utredning  
4.1b: Svar på remissyttrande gällande Köp av ekosystemtjänster 

 4.2a: Höje å åtgärdsprogram etapp 2: Aktuella åtgärder 
 4.2b: Sammanställning av pågående åtgärder 
 4.3: Förslag på åtgärder och kostnader för reparation och underhåll 

7.2: Budgetuppföljning 
 7.4: Uppdrag till konsult och kansli 
 
  

 

Närvarande:    
  Lin Linde  Lunds kommun 
  Erik Abrahamsson Lunds kommun lämnade 14.50 

Helena Björn  Lomma kommun 
Susanne Johansson VA SYD    
Therese Grönvall Staffanstorps kommun lämnade 14.30 

  Agneta Persson Staffanstorps kommun 
Maria Borisson Lindvall Lunds kommun lämnade 14.30 
Caroline Svensson Lunds kommun   
Urban Linse   Lomma kommun lämnade 15.30 
Karl Asp  Höje å vattenråd  

  Christian Alsterberg Höje å vattenråd 
Johan Krook  Ekologigruppen 
Rebecka Nilsson  Ekologigruppen 
 

  
Ärenden:  
 
1. Val av justeringsperson  
 
 Protokoll från föregående möte 2020-08-25 

  
 Dagordningen 

 Under övrigt läggs en punkt till om LOVA ansökan 
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BG/FG/DG beslutar: 
- att välja Agneta Persson till justeringsperson,  
- att lägga protokollet till handlingarna, samt 
- att godkänna dagordningen med föreslagen justering 

 
2. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2020-08-18 Begäran till LST om förlängd slutförandetid Fiskevårdsåtgärder Trolleberg 
2020-08-20 LST ändringsbeslut gällande förlängd slutförandetid fiskevård Trolleberg 
2020-08-24 Beställning av entreprenad för svämplan och fiskevårdsåtgärder Trolleberg 
2020-08-17 Beställning entreprenad Lilla Bjällerup 4:1 
2020-09-03 Beslut om bidrag från LST för svämplan Trolleberg 
 
Flödes/Dagvattengruppen 
 
Recipientkontroll 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
2020-08-17 Underrättelse om samråd gällande DP Galten Lund 
2020-09-17 Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2021–2030 
2020-09-30 Yttrande gällande Lunds förslag till friluftsplan 

 
Arbetsutskott 
 2020-09-01 Protokoll AU 
 

 BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 
3.   Flödes/Dagvattengruppen 

 

3.1 Flödes/Dagvattengruppens åtgärdslista  Bilaga 3.1 
Information om åtgärdslistan.  

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.2  Hydrologisk utredning Vallkärrabäcken   Bilaga 3.2  
  Johan Krook föredrog utredningen och åtgärdsförslag diskuterades. Rapporten är 

godkänd av styrelsen, men vi avvaktar med publicering och kontakt med markägare 
tills det finns ett förslag på hur vi går vidare. Lin sammankallar till ett möte med VA 
SYD och berörda i Lunds kommun där ett helhetsgrepp tas gällande 
Vallkärrabäcken. 
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BG/FG/DG beslutar: 
- att Lin Linde sammankallar till möte med VA SYD, Lunds kommun och 

ekologigruppen, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.3  Kontrollerad översvämning   Bilaga 3.3  
  Information från Johan Krook hur arbetet fortskrider. En jurist har tagit fram ett 

första utkast på ett avtal med markägare gällande översvämmad mark och det 
diskuterades. Helena framförde att det saknas en definition av begrepp för att 
undvika missförstånd, att vissa punkter var för specifika samt att punkt två och tre 
ska matcha varandra så att skötselansvaret framgår och att skötseln får göras. Det 
är också viktigt att anläggningen ska skötas för sin funktion.  
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att ändringar görs i utkast till avtal och tas upp på nästa möte, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.4  Nivåmätningar      
  Karl Asp informerade om nivåmätningar finns nu på VattenAtlas och på 

nedanstående länk med nederbörd från SMHI i Lund 
https://grondwater.webscada.nl/hoje-a/ 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.5  Laget runt 

Inget att framföra. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna  

 
4. Åtgärdsprogram 

 
4.1  Ekosystemtjänstutredning   Bilaga 4.1 a,b 
  Rebecka Nilsson presenterade utredningen och ekologigruppens förslag på svar på 

remissyttrande. Diskussion fördes hur vi går vidare och det framfördes att svar på 
remissyttrande är bra, men att vi inte vill släppa utredningen helt. Inget komplett 
pilotprojekt kommer att genomföras utan något i mindre skala. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att godkänna svar på yttranden som skickas vidare till styrelsen för beslut med 

ändringen att ordet ”fullskaligt” läggs till framför ordet pilotprojekt i sista 
stycket 

- att BG ska tydliggöra sitt fortsatta arbete för styrelsen att inget fullskaligt 
pilotprojekt kommer att genomföras i nuläget 

- att Jonas Johansson ges möjlighet att ha synpunkter på svar på yttrande, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 
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4.2  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 4.2 a,b 
Ekologigruppen har lämnat en lista på aktuella åtgärder samt en skriftlig 
sammanfattning av pågående åtgärder. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
-  att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
-  att lägga övrig information till handlingarna 

 
4.3  Reparation och underhåll    Bilaga 4.3 
  Ekologigruppen informerade om förslag på åtgärder och kostnader. 610tkr är 

uppskattad kostnad för vegetationsrensning och där kan LOVA bidrag på 288tkr 
användas. 295 tkr uppskattas för övriga åtgärder, men där H18 kan ses som en 
förbättringsåtgärd. Ekologigruppen gör en prioriteringsordning och planen är att 
göra en entreprenadupphandling under vintern. 

  
BG/FG/DG beslutar: 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
4.4  Nytt samarbetsavtal och åtgärdsplan    
  Karl Asp informerade om att remiss gällande förnyat samarbetsavtal och 

åtgärdsprogram skickats till medlemskommunerna.  
 

BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.5  Vattenatlas      
  Karl Asp informerade om att Jacob Levallius har gett nytt besked och kan fortsätta 

sitt uppdrag med VattenAtlas likt tidigare. Förslag finns på att söka LOVA-bidrag 
samt att få motfinansiering från Region Skåne för att lägga till alla kommuner i hela 
Skåne i VattenAtlas med förhoppningen att fler vattenråd är med och delar på 
förvaltningskostnad. Helena informerade om att MalmöLundregionen har en 
miljö/klimatgrupp som arbetar med gemensamma planeringsunderlag för bl.a. 
invasiva arter och undersöker möjligheten att använda VattenAtlas. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att föreslå styrelsen att söka bidrag för att utöka VattenAtlas till hela Skåne, 

samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
5.1  Samråd åtgärdsprogram 2022-2027 
  Karl Asp informerade om LST tidsplan för samråd. Beslut om att gå ut i samråd tas i 

oktober för förvaltningsplan, åtgärdsprogram mm (samråd 1 nov- 30 april). MKN går 
ut på samråd senare (1 mars – 30 april). Vibeke Lirås kan delta på nästa möte och 
informera mera. Frågor till Vibeke ska mailas till Karl senast 16 november. 
 

5.   Vattenförvaltning 
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BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna  

 

 
  Inga ärenden 
 

 
7.1  Utflykt för kommunstyrelser i september 
  Karl Asp informerade om exkursionen som utföll väl och positiva ord framfördes. 
 

BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.2  Budgetuppföljning    Bilaga 7.2  
  Karl Asp föredrog budgetuppföljning och budgetposten Övrigt överskrids redan nu 

och huvudorsaken är att revisionen i år blev dyrare än tidigare år. Kostnader för 
projektledning/adm är lägre än budgeterat och prognosen är att sammanlagd 
budget följs 2020. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.3  Kommunikation     
  Diskussion om kommunikation och hur vi kan nå ut. Information om Sydnytts 

reportage från Stångbydammen och Sydsvenskans artikel från svämplansåtgärder 
vid Trolleberg. Lin och Karl insatser på instagram @lundskommun under två veckor 
har nått 7300 konton. Karl skickar information till Helena och Agneta med förslag på 
hur information om vattenrådets åtgärder kan spridas.  

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.4  Uppdrag till kansli och konsult   Bilaga 7.4 
  Information om uppdrag som ännu inte slutförts. 
 

BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.5  Övrigt 

Karl Asp tog upp möjligheten att söka LOVA bidrag för uppsökande verksamhet för 
att få fram fler nya lägen för åtgärder. 
 
Lin Linde tog upp att viktiga beslut och diskussioner från senaste styrelsemötet ska 
återkopplas till BG/FG/DG framöver.  

 

6.    Recipientkontroll  

7. Administration/övrigt 
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BG/FG/DG beslutar: 
- att föreslå styrelsen att söka LOVA-bidrag för uppsökande verksamhet och 

projektering 
- att i dagordning framöver lägga till en punkt om återrapport från senaste 

styrelsemötet, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
 
7.6 Sammanträdestider 2020 

Styrelsen   
09:00 i Lund (om inte annat anges) 2020-11-17 Skype 
    
    
Arbetsutskottet   
09:00 i Lund 2020-11-03 Antraciten 

   
    
Berednings/dagvattengrupp     
08:30 på tisdagar i Lund    
13:00 på måndagar i Lund 2020-10-05 Antraciten 
  2020-12-08 Antraciten 

 
 

Sammanträdestider 2021 
Styrelsen   
09:00 i Lund (om inte annat anges) 2021-02-16 Diamanten 
  2021-04-27 Diamanten 

  2021-05-25 Årsstämma 
  2021-09-14  
  2021-11-23   
Arbetsutskottet     
09:00 i Lund 2021-02-02 Gnejsen 

 2021-04-13 Gnejsen 
         2021-08-31  
  2021-11-09  
      
Berednings/dagvattengrupp     
08:30 på tisdagar i Lund  2021-01-25 Antraciten 
13:00 på måndagar i Lund 2021-03-23 Gnejsen 
  2021-06-07 Antraciten 
  2021-08-24 
  2021-10-04  
 2021-12-07  
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BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.7 Publicering av protokoll 

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/FG/DG 
godkänna publiceringen. 

 
BG/FG/DG beslutar:   
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 

 
Justera för 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 
 
Lin Linde    Helena Björn 
Ordförande BG   Ordförande FG/DG 
 
 
 
Karl Asp     Agneta Persson  
Samordnare   Staffanstorps kommun 


