
 

PROTOKOLL 

 

2021-01-25         
 

BEREDNINGS- OCH 

FLÖDES/DAGVATTENGRUPPEN FÖR HÖJE Å 

VATTENRÅD 

 

 
Tid & datum: kl 13.00, måndagen den 25 januari 2021  
 
Plats: Videolänk 
 
Bilagor:         4.1: Åtgärdslista 

4.3: Justerat förslag på avtal med markägare för kontrollerad översvämning  
 5.1a: Höje å åtgärdsprogram etapp 2: Aktuella åtgärder 
 5.1b: Sammanställning av status på åtgärder 
 5.4a: Tekniska nämnden Lunds yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal 
 5.4b: Svedala KS yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal 
 5.4c: Lomma KS yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal 
 5.4d: Staffanstorp KS yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal 
 5.5: Förslag på nytt samarbetsavtal för VattenAtlas 
 6.1: Utkast till yttrande över Vattenförvaltning 2021-2027 
 7.1a: Lista på tillståndspliktiga verksamheter inom HVR avrinningsområde 
 7.1b: Skrivelse från Miljönämnden i Lund angående utökad recipientkontroll 
 7.2: Diklofenak i Höje å 
 7.3: Läckage av PFOS till ytvattenrecipienter i Skåne 

8.1: Förslag till årsredovisning 2020 
8.5: Uppdrag till konsult och kansli 

  

 

Närvarande:    
  Lin Linde  Lunds kommun 
  Erik Abrahamsson Lunds kommun lämnade 15.30 

Jenny Ahlqvist Svedala kommun lämnade 15.00 
Helena Björn  Lomma kommun anslöt 13.30 
Susanne Johansson VA SYD    
Therese Grönvall Staffanstorps kommun lämnade 15.30 
Karl Asp  Höje å vattenråd   

  Rebecka Nilsson Ekologigruppen  
    

Ärenden:  
 
1. Val av justeringsperson  
 
 Protokoll från föregående möte 2020-12-08 

  
 Dagordningen 

 8.2 utgår och tas upp på nästa möte. 
Tillägg punkt 5.8 - Information om revidering av avtal  
Tillägg punkt 7.4 - Historisk data saknas för recipientkontroll.  
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 BG/FG/DG beslutar: 
- att välja Susanne Johansson till justeringsperson,  
- att lägga protokollet till handlingarna, samt 
- att godkänna dagordningen med föreslagen justering 

 
2. Genomgång av viktiga ärenden på förra/nästa styrelsemöte 

Höjeådalens intresseförening kommer att föredra sin verksamhet för styrelsen den 
16 februari. 

 

Förslag till beslut:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2020-10-06 Beställning entreprenad del 2 Lilla Bjällerup 6:1 
2020-10-21 Tilläggsbeställning ÄTA 1 entreprenad Stora Bjällerup 4:1 
2020-11-17 Tekniska nämnden i Lunds yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal 
2020-11-25 Beslut om utbetalning av bidrag för svämplan Trolleberg 
2020-11-25 Beslut om utbetalning av bidrag för fiskevård Trolleberg 
2020-11-30 Avtal med Region Skåne – utökning av VattenAtlas till hela Skåne 
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 
2020-12-01 Utskick till instanser som yttrat sig över ekosystemtjänstutredningen 
2020-12-02 Yttrande från KS Staffanstorp gällande förslag på nytt samarbetsavtal 
2020-12-02 Förnyat avtal markupplåtelse Stora Bjällerup 4:1 
2020-12-07 Beslut om slutgiltigt LOVA-stöd för Uppföljning kalkfilter Råbytorp 
2020-12-21 Tilläggsbeställning ÄTA 2 entreprenad Stora Bjällerup 4:1 
2020-12-16 Delredovisning LOVA Fortsatt uppföljning filterbäddar Råbytorp  
2020-12-16 Skrivelse till Lunds kommun gällande våtmark på Flackarp 8:4 
2020-12-17 Yttrande från KS Svedala gällande förslag på nytt samarbetsavtal 
2020-12-17 Yttrande från KS Lomma gällande förslag på nytt samarbetsavtal 
2020-12-17 Delredovisning LOVA Vattendialog Råbydiket 
2020-12-18 Delredovisning LOVA Vattenvårdande åtgärder 
2020-12-18 Delredovisning LOVA Tvåstegsdike Bjällerup 
2020-12-18 Delredovisning LOVA Underhåll av våtmarker 
2021-01-14 Komplettering av LOVA-ansökan för utökning av VattenAtlas till hela Skåne  
2021-01-15 Samråd gällande detaljplan för del av Lilla Råby 18:38 
 

Flödes/Dagvattengruppen 
 
Recipientkontroll 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
2020-12-04 Besked om årlig beskattning 2019 
2021-01-20 Samrådsremiss från Trafikverket gällande ny stambana Lund-Hässleholm 
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Vattenrådet har som ambition att svara på remiss gällande ny stambana Lund-
Hässleholm. 

 

 Förslag till beslut: 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 

4.   Flödes/Dagvattengruppen 

 

4.1 Flödes/Dagvattengruppens åtgärdslista  Bilaga 4.1 
Helena Björn gick igenom åtgärdslistan och nya åtgärder efterfrågas. En 
kunskapssammanställning kommer göras till nästa möte gällande bubbelbarriärer 
som kan samla upp partiklar och dagvattenföroreningar. 
 
Små dagvattenåtgärder vid Annehem togs upp som ett förslag som Ekologigruppen 
kan projektera. Susanne framför att då det är VA SYDs anläggning så bör en 
checklista tas fram gällande vad som Ekologigruppen ska ta hänsyn till vid 
anläggning av åtgärd vid t ex Annehem. Karl Asp sammankallar till möte med VA SYD 
och ekologigruppen gällande projektering av dagvattenåtgärder.  
 
Svämplan Trolleberg del 2 blir ej aktuellt 2021 då arrendator inte förväntas fortsätta 
så länge till. Projektet är fortfarande prioritet 1 men vi avvaktar med åtgärden.  
 
Lommas dagvattendamm som nämns i listan är ett EU-projekt tas bort som prio från 
listan. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen 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  
  Ett nytt förslag på avtal har bifogats och ytterligare synpunkter framkom som att 3b 

och 3c bör förtydligas för respektive projekt i t ex en bilaga. Punkt 3d behöver 
förtydligas och punkt 3f är lagkrav och behöver därmed inte stå med i ett avtal utan 
enbart om man i specifika fall vill ställa krav utöver lagstiftningen. Gällande punkt 5 
så ifrågasattes hur vattenrådet ska kunna budgetera för skördeskador eller om en 
fond ska upprättas. Den gemensamma avtalsviljan bör framgå i början av avtalet 
som t ex: att man är överens om att kommunen har rådighet att anlägga och utföra 
större underhåll av anläggningen under avtalsperioden och efter dess utgång är 
markägaren helt ansvarig för anläggningen. 
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  En jurist tittar på vattenrådets avtal för våtmarker och är klar med nya avtalsmallar 
senast 5 mars. Efter det skickas juristens PM och mall ut till BG/FG/DG tillsammans 
med nytt förslag på avtal gällande kontrollerad översvämning och det samråds i 
respektive organisation innan nästa möte 23 mars. Planen är att Ekologigruppen 
under 2021 träffar markägare och diskuterar rapporten innan den skickas ut, men 
avtalet kommer inte att skickas ut. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.4  Laget runt 

Lommas planerade Life-damm har för branta kanter så den måste flyttas. 
 
Staffanstorp har en ny ersättare som heter Moa Vitestam som börjar 1 mars och 
bjuds in till nästa BG/FG/DG. Hon arbetar till augusti då Olivia är tillbaka.  
 
VA SYD behöver inte Källbydammarna i framtiden, efter att Källby 
avloppsreningsverk antingen lagts ner eller byggts om, och då finns det många 
möjligheter att använda dammarna till dagvattenrening eller leda in Höje i 
dammarna. Ett allmänt resonemang som Källby avloppsreningsverk och Sjölunda 
fördes. Lin Linde skickar ut konsultrapport som utreder kostnader för att behålla 
Källby ARV. Det finns en ny handbok för BGG-system som syftar till att vara ett stöd i 
integrationen av Blå (Vatten), Gröna (Vegetation) och Grå (Hårdgjorda ytor) till ett 
mångfunktionellt system. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna  

 

5. Åtgärdsprogram 

 
5.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 5.1 a,b 
  Ekologigruppen har lämnat en lista på aktuella åtgärder samt en skriftlig 
  sammanfattning av pågående åtgärder. En våtmark på fastigheten Nöbbelövs mosse 

5:36 projekterades 2013 och miljöinvesteringsstöd söktes, men projektet lades på is 
på grund av ointresse från Lunds kommuns arrendator. Nya diskussioner gällande 
Nöbbelövs mosse har påbörjats med biolog på Lunds kommun om ett något 
modifierat förslag. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering 
- att gå vidare med Nöbbelövs mosse 5:36 
- att Ekologigruppen får i uppdrag att gå igenom tidigare intresseanmälningar 

som ej genomförts, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 
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5.2  Reparation och underhåll     
  Rebecka Nilsson informerade om hur arbetet fortlöper och en upphandling av 17 

underhållsåtgärder har lagts ut som en upphandling där flera åtgärder är optioner 
som kan väljas bort om det blir för dyrt. 

  
BG/FG/DG beslutar: 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering 
- att föreslå styrelsen att använda åtgärdsprogrammets medel i det fall reparation 

och underhålls budget inte räcker till, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.3  Utsläpp av saltvatten i dammar vid Värpinge och Hansagården   
  Karl Asp har haft dialog med Lunds miljöförvaltning och Kraftringen gällande deras 

utsläpp av geotermivatten i H26 i höstas. Salthalten är fortfarande förhöjd i 
djuphåla, men den har minskat betydligt enligt Swecos mätningar i januari som 
också lämnat förslag på åtgärder. Anmälan om vattenverksamhet har skickats in till 
Länsstyrelsen för att pumpa saltvatten från djuphåla till Höje å, men provtagningar 
fortsätter och om halter minskar så behövs ingen pumpning. 

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

 
5.4  Nytt samarbetsavtal och åtgärdsplan             5.4a-d  
  Karl Asp informerade om att samtliga medlemskommuner var positiva i sina 

yttranden över förslag till nytt samarbetsavtal och kommunernas kommentarer 
gicks igenom. Lomma framför att  förtydligande önskas gällande att det är avtal med 
markägare som avses under rubriken förutsättningar för samarbete. Planen är att 
kansliet till nästa möte arbetar fram ett följebrev, förslag på slutgiltigt 
samarbetsavtal med redaktionella ändringar och åtgärdsprogram. 

   
BG/FG/DG beslutar: 
- att kansliet tar fram ett slutgiltigt förslag till samarbetsavtal och 

åtgärdsprogram samt följebrev till nästa beredningsgrupp, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.5  VattenAtlas     Bilaga 5.5  
  Karl Asp informerade om förslag på nytt samarbetsavtal med vattenråd gällande 

VattenAtlas 2022-2027 som bifogas. Utbildning hålls för kommuner och vattenråd 2 
mars kl 11 gällande VattenAtlas där även Höjeådalens intresseförening bjuds in. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att tillstryka mindre justeringar av VattenAtlas samarbetsavtal med vattenråd 

och skicka ut för synpunkter till nuvarande och nya vattenråd, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 
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5.6  LOVA-medel för uppsökande och uppföljande åtgärder    
  Information från Karl Asp gällande LOVA tvåstegsdike, vattenvårdsåtgärder och 

vattendialog Råbydiket som inte kommer att vara slutförda 31 okt 2021 och 
ansökningar om förlängning skickas in. Ansökan om utökning av projektmedel görs 
för underhållsprojekt om anbud blir för höga. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att ansöka om förlängning och utökning av LOVAprojekt, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.7  Gångstråk Esarp – förnya avtal  
  Avtal med markägare gällande bete och skötsel av gångstråk vid Esarp tar slut 

december 2021 och en engagerad markägare önskar nya avtal. Therese Grönvall 
kontaktar ansvariga på kommunen. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att föreslå styrelsen att ekologigruppen arbetar för en förlängning av avtal och 

upprustning av gångstråket i Esarp och att Staffanstorp tar över efter denna 
åtgärd, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 
5.8  Revidering avtal  
  Höje å- och Kävlingeåns vattenråd har tillsammans beställt en utredning av 

markupplåtelseavtal och underhållsansvar gällande våra åtgärder. Juristen ska 
senast 5 mars vara klar och därefter kommer troligen våra avtal att justeras och vi 
får även en ny mall för avtal gällande bevattningsdammar. Juristens förslag tas upp 
på nästa möte. 

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

 

 
6.1  Samråd vattenförvaltning 2021-2027   Bilaga 6.1 

Lin Linde informerade om arbetsgruppens utkast. Exempel på synpunkter som 
framkommit är att det är för lite fokus på uppströmsarbete. Varken Läkemedelsverk 
eller Kemikalieinspektionen har skarpa krav på åtgärder. Miljötillsynen bör ske mer i 
fält vid utsläppspunkterna. Jenny Ahlqvist framför att det är svårt att genom 
tillsynen bidra med att nå god status. Inget nytt utskick sker till BG innan styrelse 
utan nytt och troligt slutgiltigt förslag tas upp på nästa möte 23 mars. Susanne 
frågar internt om hur VA SYD kan delta. 

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

 
 
 

6.   Vattenförvaltning 
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7.1  Nytt recipientkontrollprogram 2022-2024  Bilaga 7.1a,b  
  Karl Asp informerade om möjligheten att erbjuda verksamheter att delta i 

vattenrådets recipientkontroll. Länsstyrelsen inte har tillsyn på någon verksamhet 
som har krav på recipientkontroll utan den enda kända verksamheten med detta 
krav är Akka frakt i Dalby där Lunds miljöförvaltning har tillsyn. 

 
  På möte om nya recipientkontrollprogrammet så framförde VA SYD önskemål om 

tillägg på provtagning av metaller och PAH som bedöms kosta ca 50tkr/år. Om inte 
åtgärdsprogrammets medel används måste troligen två punkter strykas. Enligt 
arbetsplan för 2021 ska vi arbeta med uppföljning av effekter av åtgärder samt i 
förslag till nytt åtgärdsprogram 2022-2027 nämns att biologiska parametrar följs 
upp samordnat med recipientkontrollen.  

 
  Lunds miljönämnd har översänt ett yrkande att läkemedelsrester och 

bekämpningsmedel ska ingå i recipientkontrollen för Höje å vattenråd. 
Länsstyrelsen och Kristianstads högskola som gör dessa analyser meddelar att 
Diklofenak kommer hittas i Höje å och kanske 17 beta estaradiol. Upp till 5tkr/analys 
accepteras gällande bekämpningsmedel och läkemedel. Provtagning föreslås 
nedströms Staffanstorp och Källby ARV 1g/år. Enbart ett sommarprov kan ge en 
rättvis bild, men frågan ställdes också vad analyssvaret ska användas till.  

   
BG/FG/DG beslutar: 
- att kansliet undersöker möjligheten att Akka frakt deltar i recipientkontroll 
- att kansliet tar fram förslag på recipientkontrollprogram inkluderande  

läkemedelsrester och bekämpningsmedel   
- att föreslå styrelsen att delfinansiera recipientkontrollprogram med 

åtgärdsprogramsmedel vid behov, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.2  Diklofenak i Höje å     Bilaga 7.2  
  Karl Asp informerade om Naturvårdsverkets provtagning av läkemedel i Höje å 

2017/2018 och i Svenskt vattens rapport. Gällande Diklofenak var halterna vid Höje 
ås utlopp kring ”gränsvärde” (HaVs bedömningsgrunder för särskilt förorenande 
ämnen) på 100ng. Diklofenak återfinns bl.a. i smärtstillande gel Voltaren, 
Eeze och Diclofenac Orifarm. 

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

 
7.3  PFOS i Höje å       Bilaga 7.3  
  Karl Asp föredrog Länsstyrelsens rapport: Läckage av PFOS till ytvattenrecipienter i 

Skåne 2019. Vid Lomma var medelvärde 3,4ng och Lund 1,3ng medan 
vattendirektivets gränsvärde är 0,65ng. PFOS antas komma från 
brandövningsplatser i Lomma, Staffanstorp och Lund samt tipp på Gastelyckan.  

 
 

7.    Recipientkontroll  

https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/reningsvark-lakemedelsrester-i-var-gemensamma-vattenmiljo/
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BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.4  Historiska provtagningar saknas      
  Karl Asp informerade om att historisk data årsrapporter från recipientkontrollen 

saknas hos nationell datavärd (SLU) från 1969-1981, men även kiselalger, 
växtplankton och bottenfauna för åren 2012-2019. Den sistnämnda exporteras av 
Ekologigruppen inom kort och övrig data eftersöks. 

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

 

 
8.1  Årsredovisning 2020    Bilaga 8.1  
  Karl Asp informerade om förslag till årsredovisning, verksamhetsberättelse och 

preliminära siffror för bokslut 2020 som visar att budget följts i stort sätt, men att 
utgifter för entreprenader är mindre då inte så många åtgärder utförts som 
planerat. Synpunkter på texten i årsredovisningen lämnas senast 4 februari. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att tillstryka förslaget till årsredovisning, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
8.2  Kommunikation     

Punkten bordläggs till nästa möte. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att bordlägga punkten till nästa möte 

 
8.3  Samarbete med Naturskolan 

Karl Asp informerade om förfrågan från Naturskolan i Lund om att delta och 
informera på en kurseftermiddag med vattentema för lärare under 2021. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att kansliet deltar på kurseftermiddag med naturskolan, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
8.4  Årsstämma 
  Karl Asp informerade om förslag att hålla årsstämma digitalt även 2021 och utan 

efterföljande temaeftermiddag. Dock föreslås en temaeftermiddag hösten 2021. 
 
 BG/FG/DG beslutar: 

- att föreslå styrelsen en digital årsstämma utan temaeftermiddag 
- att föreslå styrelsen en temaeftermiddag för kommunstyrelser, stämmoombud 

och styrelse under hösten 2021, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

8. Administration/övrigt 
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8.5  Uppdrag till kansli och konsult   Bilaga 8.5 
  Information om uppdrag som ännu inte slutförts. 
 

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

 
8.6  Övrigt 
  - 
 
 
8.7 Sammanträdestider 2021 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2021-02-16 Teams 

  2021-04-27 Diamanten 

  2021-05-25 Årsstämma 

  2021-09-14 Diamanten 

  2021-11-23 Diamanten 

Arbetsutskottet     

09:00 i Lund 2021-02-02 Teams 
 2021-04-13 Gnejsen 

         2021-08-31 Gnejsen 

  2021-11-09 Gnejsen 

      

Berednings/dagvattengrupp     

08:30 på tisdagar i Lund    

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

  2021-06-07 Gnejsen 

  2021-08-24 Gnejsen 

  2021-10-04 Gnejsen 

 2021-12-07 Gnejsen 

 
 

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

 
8.8 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 
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Justera för 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 
 
Lin Linde    Helena Björn 
Ordförande BG   Ordförande FG/DG 
 
 
 
Karl Asp     Susanne Johansson  
Samordnare   VA SYD 


