
 

PROTOKOLL 

 

2021-04-13 
 

 

Arbetsutskottet för Höje å vattenråd 

 

 

 

  
Tid och datum: Kl 09:00-11:00, tisdagen den 13 april 2021 
 
Plats: Videolänk via Teams 
 
Bilagor: 1. Förslag till kallelse till styrelsen 2021-04-27 
  
Närvarande: 
  
Kommunrepresentanter: Carl von Friesendorff Lunds kommun, ordförande 
 Jerry Ahlström Lomma Kommun 
 Pierre Lindberg Staffanstorps kommun 
  
Adjungerade: Karl Asp Samordnare 
 Lin Linde Lunds kommun, ordf beredningsgrupp 
  Helena Björn  Lomma kommun, ordf 

flödes/dagvattengruppen 
   
Carl von Friesendorff hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 
Ärenden:  

 
 

1. Kallelsen/dagordningen till styrelsemötet 
  
 Kallelsen till styrelsen gås igenom. 
 
 Anmälningar 
 Karl Asp kommer att informera om anmälningarna på styrelsemöte.  
 
 Åtgärdsprogram  
 Endast kort information från Karl om vissa åtgärder på styrelsemötet då en längre 

föredragning sker på stämman. 
  
 Utsläpp av saltvatten i damm H28 
 Kraftringen kommer att informera om utsläpp och åtgärder. 
  
 Upphandla konsult 2022-2024 
 Nuvarande beställning av konsult för genomförande av åtgärdsprogram etapp 2 

2019-2021 tar snart slut och en ny upphandling behöver läggas ut. Diskussion om 
upplägg på upphandling fördes. 
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 VattenAtlas  
  Marknadsföring och genomgång av VattenAtlas genomfördes för 95 personer från 

kommuner och vattenråd den 2 mars via Teams. Vattenrådet har beviljats 100% 
finansiering att utöka VattenAtlas till hela Skåne.  

   
  Revidering av avtal och PM underhållsansvar    
  Karl Asp informerade om att en specialist i vattenrätt har granskat vattenrådets 

arbetssätt utifrån ansvar för underhåll och författat bifogat PM samt förslag på nya 
mallar för avtal med markägare. Förhandsförbindelsen är nu borttagen. PM skickas 
ut till kommunstyrelser för kännedom så snart som möjligt. I Lunds kommun skickas 
det till Tekniska nämnden då de enligt nytt reglemente får ansvar för vattenfrågor 
och enligt administrativ chef ska det informeras genom ett anmälningsärende till 
nämnden. 

 
 Förnyat samarbetsavtal  
 Karl kommer för styrelsen föredra förslag på nytt samarbetsavtal med redaktionell 

ändring samt följebrev. Svedala får ett separat följebrev som bemöter deras 
yttrande separat. 

  
 Nivåmätningar vid E6 och Dynnbäck 
 Karl kommer att föredra rapporten kort på styrelsemötet. 
 
 Bubbelbarriärer 
 Johan Krook kommer för styrelsen att informera om hans kunskapssammanställning 

gällande bubbelbarriär.  
 
 Hantering av dagvatten och skyfall med helhetsperspektiv och riskhänsyn  
 Examensarbetare Norea Cardell och Tove Rappmann föredrar sin rapport för 

styrelsen. 
 
 Samråd Vattenförvaltning 2021-2027 
 Karl kommer på styrelsemöte att informera om arbetsgruppens slutgiltiga förslag på 

yttrande gällande vattenförvaltning 2021-2027 där Henrik Tham deltagit i arbetet.  
 
 Yttrande över strandskyddsutredningen  
 Karl kommer föredra yttrandet för styrelsen.  
 
 Recipientkontrollprogram 2022-2024 
 Karl kommer att informera på styrelsemötet om förslag på förändringar i 

recipientkontrollprogrammet där läkemedel, bekämpningsmedel och PFOS föreslås 
ingå och VA SYD vill utöka provtagning av metaller och PAH för att planera 
dagvattenåtgärder. Förslaget är att undersökningar på provpunkt H12 och H21a tas 
bort samt att enbart påväxtundersökningar kvarstår på H18. Trots dessa reducerade 
provtagningar så antas kostnader öka jämfört med pågående kontrollprogram och 
förslaget är att likt Kävlingeåns vattenråd delfinansiera recipientkontrollprogram 
med åtgärdsprogramsmedel. Länsstyrelsen är positiv till ändringen. 
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 Historiska provtagningar saknas 
 Karl kommer att informera styrelsen att historisk data årsrapporter från 

recipientkontrollen saknas hos nationell datavärd (SLU).  
 
 Årsredovisning 
 Karl kommer för styrelsen att redovisa årsbokslut med årets resultat. 
 
 Arbetsplan och budget 2022 och reviderad budget 2021 
 Karl kommer för styrelsen att informera om arbetsplan och budget. 
 
 Förslag till utdebitering hos medlemmar 2022 
 Karl kommer för styrelsen att informera om utdebitering. 
    
 Exkursion i september för kommunstyrelser och medlemmar 
 Karl informerar om förslag att fira 30 år av åtgärder genom att visa upp gamla och 

nya åtgärder och föreslaget datum är den 14 september efter styrelsemötet. 
 
  Utåtriktat arbete 

Karl informerade om förslag att fira 30 år genom en fotoutställning på 
medlemskommunernas torg. Förslag framkom att göra en digital utställning.  
Ordförande föreslås på styrelse få delegation och kostnadsram. Karl informerade 
även om att en naturguide anlitas för att utbilda och uppmuntra pedagoger att 
upptäcka Höje å vid Sankt Lars. 

 
 Ansökan om medlemskap från Höjeådalens intresseförening 
 Information om Höjeådalens intresseförenings ansökan om medlemskap. 
  
 Förslag till ny revisor 

Carl von Friesendorff kommer på styrelsemöte informera om förslag på ny revisor. 
Samordning sker med Kävlingeåns vattenråd och Carl har haft kontakt med Ernst & 
Young som är Lunds kommuns revisor och de föreslås styrelsen och valberedning. 
Ett avtal skrivs då med revisor efter stämmans godkännande och ett pristak på 20 
tkr.  

 
 Val av rrsättare av ombud till Öresunds vattenvårdsförbunds stämma  
 En ersättare till stämmoombud Pierre Lindberg kommer att föreslås på 

styrelsemötet. 
 
 AU beslutar  
 - att godkänna dagordningen och kallelsen med förslag till beslut, samt 
 - att lägga övrig information till handlingarna 
  

2. Övrigt 
Moa Vitestam slutar i Staffanstorp 25 april och ersättare söks.  

  
 AU beslutar  
 - att lägga informationen till handlingarna 
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  Lund som ovan 

 
 
Karl Asp  Carl von Friesendorff 
Samordnare Ordförande 
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Följande handlingar har undertecknats den 14 april 2021
 

Handlingarna är undertecknade av
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