
 

PROTOKOLL 

 

2020-12-08         
 

BEREDNINGS- OCH 

FLÖDES/DAGVATTENGRUPPEN FÖR HÖJE Å 

VATTENRÅD 

 

 
 

Tid & datum: kl 8.30, tisdagen den 8 december 2020  
 
Plats: Videolänk 
 
Bilagor:         4.1: Åtgärdslista 

4.3: Justerat förslag på avtal med markägare för översvämmad mark  
 5.1a: Höje å åtgärdsprogram etapp 2: Aktuella åtgärder 
 5.1b: PM Åtgärdsbeskrivning - fiskevård och svämplan Höje å vid Trolleberg 

7.2: Rapport från Ålgräsundersökningar 2020 
8.1: Budgetuppföljning 

 8.2a: Lommas mall för kommunikationsplan 
 8.2b: Budskapshus 
 8.2c: Informationsskrift om vattenrådet 

8.3: Uppdrag till konsult och kansli 
 
  

 

Närvarande:    
  Lin Linde  Lunds kommun 
  Erik Abrahamsson Lunds kommun lämnade 10.45 

Susanna Bruzell Lunds kommun anslöt 9.30-10.45 
Jenny Ahlqvist Svedala kommun 
Helena Björn  Lomma kommun 
Susanne Johansson VA SYD    
Therese Grönvall Staffanstorps kommun lämnade 10.45 

  Agneta Persson Staffanstorps kommun 
Karl Asp  Höje å vattenråd  

  Johan Krook  Ekologigruppen 
  Vibeke Lirås  Länsstyrelsen lämnade 9.00 

 
  

Ärenden:  
 
1. Val av justeringsperson  
 
 Protokoll från föregående möte 2020-10-05 

  
 Dagordningen 

  Vibeke Lirås från LST börjar mötet med information om vattenförvaltning.   
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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. Genomgång av viktiga ärenden på senaste styrelsemötet 

Karl Asp informerad om de punkter som togs upp på styrelsemötet och en 
genomgång av microplaster presenterades. Presentationerna skickas ut till 
BG/FG/DG. 

 

Förslag till beslut:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3. Anmälningar  
 

2020-09-24 Beställning av entreprenad del 2 Lilla Bjällerup 6:1 m fl 
2020-09-24 Tilläggsbeställning entreprenad del 1 Lilla Bjällerup 6:1 m fl  
2020-09-22 Protokoll årsstämma Höje å vattenavledn.företag 1896 
2020-10-16 Tilläggsbeställning entreprenad Bränneröd, Häckeberga 2:1 
2020-10-23 Slutredovisning LOVA uppföljning kalkfilter Råbytorp 
2020-11-03 Projektbeskrivning till Region Skåne – utökning av VattenAtlas 
2020-11-15 Rapport från ålgräsundersökning 
2020-11-16 Komplettering till LST gällande Gullåkra mosse 
2020-11-19 Projektavtal med Region Skåne om utökning av VattenAtlas till hela Skåne 
2020-11-23 Ansökan om utbetalning Trolleberg Fiskevårdsåtgärder 
2020-11-26 Beslut om utbetalning av bidrag för Fiskevård Trolleberg 
2020-11-30 Ansökan om LOVA-medel för utökning av VattenAtlas till hela Skåne 
2020-11-30 Ansökan om LOVA-medel för uppsökande och uppföljande åtgärder 
2020-11-30 Ansökan om LONA-medel för utökning av VattenAtlas till hela Skåne 
2020-11-30 Ansökan om LONA-medel för uppsökande och uppföljande åtgärder 
 

Flödes/Dagvattengruppen 
2020-11-23 Ansökan om utbetalning Trolleberg Svämplan 
2020-11-26 Beslut om utbetalning av bidrag för svämplan Trolleberg 
 
Recipientkontroll 
2020-11-13 Resultat recipientkontroll jan-sep 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
2020-09-30 Yttrande över Lunds förslag till friluftsplan 
2020-10-22 Yttrande över Trafikverkets ansökan om tillstånd för E22-bro över Höje å 
2020-10-30 Missiv Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 
2020-11-17 Yttrande över förslag till LundaEko  

 

Arbetsutskott 
2020-11-03 Protokoll från AU 

 

 Förslag till beslut: 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 
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4.   Flödes/Dagvattengruppen 

 

4.1 Flödes/Dagvattengruppens åtgärdslista  Bilaga 4.1 
Helena Björn gick igenom åtgärdslistan och kunskapssammanställning bör göras för 
bubbelbarriärer som kan samla upp partiklar och föroreningar från bla dagvatten. 
Lomma kommun jobbar med dagvattenmagasin i Life projekt och ekologigruppen 
lägger till en notering i åtgärdslistan att denna del inte är aktuell för Vattenrådet i 
dagsläget. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att ekologigruppen gör en kunskapssammanställning för Bubbelbarriär till möte 

den 23 mars inom ramen för ÅGP.  
- att lägga till kommentar på åtgärdslistan om att Lomma kommun åtgärdar 

dagvattendamm själva genom Lifeprojekt, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
4.2  Hydrologisk utredning Vallkärrabäcken     
  Arbetsgruppen har inte kunnat träffas och ärendet skjuts på framtiden. 

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

 
4.3  Kontrollerad översvämning   Bilaga 4.3  
  Information från Johan Krook om hur arbetet fortskrider och avtalsförslag med 

ändringar bifogas. Johan skickar ut nya ändringar per mail och samtliga ska titta över 
hela avtalet och ha en intern diskussion på respektive kommun/VA SYD. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att ta upp ny version av avtal med ändringar på nästa möte, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
4.4  Laget runt 

Lomma ska genom ett Lifeprojekt gräva upp en kulvert och låta vatten rinna ut på 
en långgräsmatta för att minska erosion och översvämningar. Lund fortsätter att 
utreda Källby ARV gällande kostnadsfrågor och recipientens påverkan. I Fördjupad 
översiktsplan Veberöd tittar man mycket på vatten tillsammans med VA SYD. En 
bäck rinner genom byn och det finns risker för översvämningar. I Dalby undersöks 
ett större exploateringsområde på Påskagänget i söder och en dagvattendamm är 
inkluderad. En stor damm uppströms Rinnebäcksravinen planeras för en 
dagvattenrening och fördröjning av vatten från Västerbro. På fastigheten Loke 4 
växer en skyddad art spjutsporre och där planeras en dagvattendamm. Dispens har 
sökts och LST har muntligen gett negativt besked utifrån artskyddsförordningen.  
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna  
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5. Åtgärdsprogram 

 
5.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 5.1 a,b 

 
Damm Lilla Bjällerup 
Två våtmarker är färdiga och trumman i Råbydiket ska läggas ned inom kort och 
sedan slutbesiktigas. 
 
Flackarp 
En våtmark är projekterad och redo för anmälan om vattenverksamhet. Erik 
Abrahamsson ska ha ett möte med sin chef för att diskutera Lunds kommuns 
inställning att avsätta marken till våtmark som idag är betesmark för hästar. 
 
Bränneröd 
En våtmark är nästan färdig som tar emot dräneringsvatten från åkermark. 
Entreprenör fick avbryta entreprenaden i nov pga regn. En sista fuktig del ska grävas 
och dränering och brunnar ska läggas ned. Markägare önskar att man inte påbörjar 
schaktning igen förrän marken är torr och därmed undvika onödig markpackning. 
 
Stora Bjällerup fosfordamm vid filterbädd 
Ett fosforfilter har anlagts för några år sedan av WEREC, men fosfordammen anlades 
aldrig. Den är projekterad av Ekologigruppen och nu anlagd. Besiktning av 
fosfordamm och bro sker 17 dec och sedan kvarstår sådd och flytt av fyllnadsmassor 
till i vår. 
 
Gullåkra mosse 
Syftet med åtgärderna är att magasinera och fördröja dagvatten från Staffanstorp 
innan det når Dynnbäck. Detaljprojektering pågår och samråd med LST där en 
komplettering skickats in. En ansökan om tillstånd kommer att skickas in efter 
samrådsprocessen. 
 
Utredningar 
Uppföljning kalkfilter del 1 har slutredovisats och del 2 fortsätter under 2021.  
 
En ny rapport av nivåmätningar är klar i början på 2021. 
 
Vattendialog Råbydiket har varit svårt att genomföra pga Corona. Slutredovisningen 
okt 2021 skjuts upp.  

 
Förbättrad flödesreglering pågår och Ekologigruppen kommer att ta fram förslag på 
hur utlopp kan ändras för att förbättra flödesreglering. 

 
Översvämningsutredning nämns nedan. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
-  att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
-  att lägga övrig information till handlingarna 
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5.2  Reparation och underhåll     
  Ca 20 objekt för vegetationsrensning och underhåll har valts ut. Markägare kommer 

att kontaktas och planen är att lägga ut en upphandling innan årsskiftet. 
 
  Damm vid Kanniks gamla metallåtervinningsindustri har tagit emot oljeutsläpp. Det 

är en ny ägare och kommunen vet inte hur man ska göra med dammen. Vattenrådet 
avvaktar med åtgärder där. 

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

 
5.3  Utsläpp av saltvatten i dammar vid Värpinge och Hansagården   
  Johan Krook informerade om utsläpp Kraftringens utsläpp av geotermivatten i H26. 

En haloklin med skikt av salt har bildats i djuphåla, men bedöms inte ha runnit 
vidare. Miljöförvaltning får återkomma då de har tillräckligt med information. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att kansliet kontaktar Kraftringen och Lunds miljöförvaltning och efterfrågar 

information, samt 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.4  Nytt samarbetsavtal och åtgärdsplan    
  Information om utskick till medlemskommuner och Lunds tekniska nämnd var 

positiv till förslag på nytt samarbetsavtal. KS i Staffanstorp har yttrat sig positiva och 
delegerat till kommundirektör att skriva under avtalet. Helena informerade om att 
KS i Lomma hanterat ärendet förra veckan och är positiv. Kansliet har presenterat 
samarbetsavtalet för Svedalas presidie till KS och de var positiva till kansliets 
dragning och nya samarbetsavtalet.  

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

 
5.5  VattenAtlas    
  Karl Asp informerade om att styrelsen har godkänt projektet att utöka till hela Skåne 

och ansökan om medel har skickats in. 
 

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

 
5.6  LOVA-medel för uppsökande och uppföljande åtgärder    
  Information från Karl Asp gällande ansökan om LOVA-medel för uppsökande och 

uppföljande åtgärder som skickats in. 
 

BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 
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6.1  Samråd vattenförvaltning 2021-2027 
   

Information från Vibeke Lirås LST som svarade på VA SYDs fråga om kraftigt 
modifierade vatten och det gäller de som uppfyller 1) odlingsmark med 
markavvattning 2) vattendraget är modifierat av människan. Det är ännu inte klart 
om det förslaget går igenom, men om det gör det så blir många vatten klassade som 
kraftigt modifierade och behöver inte uppnå god ekologisk status utan god 
ekologisk potential. Vattenmyndigheterna avvaktar med att förklara 
vattenförekomster som kraftigt modifierade och eventuella beslut om mindre 
stränga krav inom jordbruket tills vägledningen är klar. 

 
  Vattenrådet kan föra dialog med LST i vår gällande delning av vattenförekomsten 

Höje å. 
 
  HaV kommer att ha ett informationsmöte för vattenråd i januari. 
 
  Kansliet skickar utkast på yttrande till BG i början på februari för snabba synpunkter 

innan handlingen skickas till styrelse ca 10 feb. Vattenrådet samråder inte med 
allmänheten, men lägger ut informationen på sin hemsida. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att kansliet skickar ut en tidsplan för samråd till BG/FG/DG och AU, 
- att en arbetsgrupp bestående av kansliet och ordföranden i BG/FG/DG redovisar 

sina första reflektioner till nästa möte, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna  

 

 
7.1  Nytt recipientkontrollprogram 2022-2024   
  Information om upplägg för att ta fram nytt kontrollprogram. Kansliet bjuder in VA 

SYD, Karl Holmström och Jan Pröjts till möte. Provpunkt 20 och 21 är viktiga för VA 
SYD, men det får gärna framföras förslag på vilka punkter som kan tas bort för att få 
in andra parametrar som metaller. VA SYD lyfter att de vill ha mer inverkan på 
kontrollprogrammet då de betalar en stor andel.  

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

 
 
 
 
 
 
 

6.   Vattenförvaltning 

7.    Recipientkontroll  
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7.2  Ålgräsundersökningar    Bilaga 7.2 
  Karl Asp föredrog resultat från ålgräsundersökningarna 2020 som visar på stora och 

friska bestånd av ålgräs och liknande utbredning som 2019, men en marginell 
minskning i täthet för södra Lommabukten. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att tillstryka rapporten och skicka till styrelsen, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
8.1  Budgetuppföljning    Bilaga 8.1  
  Information om budgetuppföljning och inga större förändringar sedan förra mötet.  
 

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

 
8.2  Kommunikation     

Diskussion om kommunikation och hur vi alla kan bli budskapsbärare för 
vattenrådet. Helena Björn föredrar Lommas arbete med kommunikation och hur vi 
kan arbeta framöver. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- Helena börjar med ett utkast på budskapshus samt kommunikationsplan som 

övriga fyller på så snart som möjligt, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
8.3  Uppdrag till kansli och konsult   Bilaga 8.3 
  Information om uppdrag som ännu inte slutförts. 
 

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

 
8.4  Övrigt 

Agneta Persson slutar i Staffanstorp. Staffanstorp återkommer med vem som är 
deras representant fram tills Olivia är tillbaka i augusti. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Administration/övrigt 
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8.5 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 Diamanten 

  2021-11-23 Diamanten 

Arbetsutskottet     

09:00 i Lund 2021-02-02 Gnejsen 

 
2021-04-13 Gnejsen 

         2021-08-31 Gnejsen 

  2021-11-09 Gnejsen 

      

Berednings/dagvattengrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  2021-01-25 Teams 

13:00 på måndagar i Lund 2021-03-23 Gnejsen 

  2021-06-07 Gnejsen 

  2021-08-24 Gnejsen 

  2021-10-04 Gnejsen 

 2021-12-07  

 
 

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

 
8.6 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 


