
 

PROTOKOLL 

 

2021-04-27         
 

STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD 

 

 

 

Tid & datum: kl 09:00-12.20, tisdagen den 27 april 2021  
 
Plats: Videolänk via Teams 
 
Bilagor:  3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 2: Aktuella åtgärder 

3.5a: PM om ansvar för våtmarker 
 3.5b: Förslag på nytt avtal med markägare 
 3.5c: Förslag på bilaga till avtal med markägare 

3.6a: Följebrev till nytt samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram 
 3.6b: Samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram 2022-2027 

4.1: Rapport från nivåmätningar vid E6 och Dynnbäck 
 5.1: Slutgiltigt förslag på yttrande över Vattenförvaltning 2021-2027 

5.2: Förslag på yttrande över strandskyddsutredning 
6.1: Förslag på recipientkontrollprogram 2022-2024 
7.1a: Verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
7.1b: PM från revisor 

 7.2: Arbetsplan och budget 2022, samt reviderad budget 2021 
 7.3: Förslag till utdebitering hos medlemmar för 2022 
 7.4: Förslag på inbjudan till jubileumsfirande i september 
 
   

 

Närvarande  
Ordinarie: Carl von Friesendorff  Lunds kommun 

Jan Annerstedt  Lunds kommun   Lämnade 10.45 

Björn Abelson  Lunds kommun   

Pierre Lindberg  Staffanstorps kommun  

 Jerry Ahlström  Lomma kommun  Lämnade 12.10

 Lars-Göran Lillvik  Naturvården  

Christer Tornéus  Industri/övr verksamhetsutövare  

Maria Herneke Walter  Areella näringar    

Henrik Tham   Areella näringar   

Bengt Jönsson   Fiskevården        

  

Ersättare Eleni Rezaii   Lunds kommun 

 Lars V Andersson  Lunds kommun 

Agneta Nilsson  Staffanstorps kommun 

 Lennart Nilsson  Lomma kommun 

Leif Runeson   Naturvården 

 Marianne Blad  Dikningsföretagen 

 Anders Olsson   Fiskevården 
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Adjungerande: 
 Karl Asp   Vattenrådets kansli 

 Christian Alsterberg  Vattenrådets kansli 

 Johan Krook   Ekologigruppen    Lämnade 10.20 

Helena Björn   Lomma kommun 

Lin Linde   Lunds kommun 

Vibeke Lirås   Länsstyrelsen Lämnade 11:00 

Marie Caesar   Kraftringen   Lämnade 9:30 

Katrin Rosbäck  Kraftringen  Lämnade 9:30 

Tove Rappmann  Student Lunds universitet Lämnade 10:00 

Norea Cardell  Student Lunds universitet  Lämnade 10:00 

   

Ärenden:  
1. Upprop förrättas 
 
 Val av justeringsperson  
   

Protokoll från föregående möte 
Protokoll från 2021-02-16. 

  
 Dagordningen 

Presentationen av utsläpp av saltvatten punkt 3.2 läggs först i dagordningen och 
följs av examensarbete gällande dagvatten punkt 4.3 och därefter Bubbelbarriär 
punkt 4.2. 

 Ett tillägg av punkt 7.9 gällande val av ny representant i beredningsgruppen.  
   

Styrelsen beslutar: 
- att välja Christer Tornéus till justeringsperson,  
- att lägga protokoll till handlingarna, samt 
- att godkänna dagordningen med ändringar 

 
2. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2021-02-03 Föreläggande om komplettering av anmälan om vattenverksamhet på Flackarp 8:4 
2021-02-06 Tilläggsbeställning ÄTA 3, sten kring brunn, entreprenad Bränneröd, Häckeberga 
2021-02-10 Komplettering anmälan om vattenverksamhet på Flackarp 8:4 
2021-02-16 Beställning entreprenad för underhåll av våtmarker i Lomma kommun 
2021-02-17 Beställning entreprenad för underhåll av våtmarker i Lunds kommun 
2021-02-17 Verksamhetsrapport LONA flödesreglering 
2021-02-22 Tilläggsbeställning ÄTA 4, ny brunn och schakt, entreprenad Bränneröd, Häckeberga 
2021-03-01 Beställning entreprenad för underhåll av våtmarker i Staffanstorps kommun 
2021-03-01 Beslut om förlängning av LONA flödesregelring 
2021-03-09 Tilläggsbeställning ÄTA för underhåll av H52 och H54 i Lund 
2021-03-09 Tilläggsbeställning ÄTA för underhåll av H3 och H40 i Lomma 
2021-03-09 Tilläggsbeställning ÄTA 5, nytt inlopp och dräneringsledning Bränneröd, Häckeberga 
2021-03-16 Beslut om preliminärt LOVA stöd för utökning av VattenAtlas 
2021-03-26 Beställning av konsult för utökning av VattenAtlas till hela Skåne  
2021-03-29 Beslut gällande anmälan om vattenverksamhet på Flackarp 8:4 
2021-04-12 Beslut om avslag LOVA stöd för uppsökande och uppföljande åtgärder  
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Vattenförvaltning/övrigt 
2021-03-10 Höjeådalens intresseförenings ansökan om medlemskap i vattenrådet 
2021-03-26 Granskningsförslag översiktsplan Staffanstorp 
2021-03-19 Information att revisor inte föreslås för omval 
 

Arbetsutskott 
2021-04-13 Protokoll från AU 

 
 Styrelsen beslutar: 

- att lägga anmälningarna till handlingarna 
 

3. Åtgärdsprogram 

 
3.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 3.1  

Karl Asp nämnde kort vissa åtgärder, men en längre genomgång sker på 
årsstämman.  
 
Bränneröd 
Mycket av schaktning av våtmarken kunde slutföras under vinter och våren. De sista 
åtgärderna med ledningsdragning och utloppsbrunn får utföras då det är torrare. 
 
Lilla Bjällerup Våtmark 
Vatten från Råbydiket har eroderat kring inloppet och ska åtgärdas. Markägare 
rapporterar många besökare som promenerar kring våtmarken.  
 
Flackarp 
Beslut i Tekniska nämnden i Lund att godkänna våtmarksanläggningen. Upphandling 
sker inom kort och entreprenad planeras under hösten. 

 
Nöbbelövs mosse 
Efter diskussion med Lunds kommun och arrendator har ett nytt förslag arbetats 
fram med mindre schaktning inom naturreservatet strax öster om väg 108. 

 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.2  Utsläpp av saltvatten i damm H26    
  Marie Caesar Björk och Katrin Rosenbäck från Kraftringen informerade om utsläpp 

av salthaltigt geotermivatten till H26. 20 grader varmt vatten pumpas upp från 
Kraftringens 800m djupa brunnar och värmen utvinns med värmepumpar innan det 
injekteras ned igen på samma djup vid Värpinge. Ett ventilhaveri i september 2020 
ledde till läckage av saltvatten (5%) till H26. Kraftringen anlitade Sweco för 
provtagning i dammen i slutet av september som sedan har fortsatt månadsvis och 
salthalten minskar långsamt. Fortsatt uppföljning sker. 
 
Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 
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3.3  Upphandla konsult 2022-2024    
  Nuvarande beställning av konsult för genomförande av åtgärdsprogram etapp 2 

2019-2021 tar slut i december och en ny upphandling behöver läggas ut.  
 
Styrelsen beslutar:   
- att kansliet får i uppdrag att upphandla konsult för att genomföra 

åtgärdsprogram 2022-2024, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.4  VattenAtlas marknadsföring    
  Karl Asp informerade om marknadsföring och genomgång av VattenAtlas som 

genomfördes för 95 personer från kommuner och vattenråd den 2 mars via Teams. 
Vattenrådet har beviljats 100% finansiering att utöka VattenAtlas till hela Skåne. 
 
Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 
 

3.5  Revidering av avtal och PM underhållsansvar  Bilaga 3.5a-c  
  Karl Asp informerade om att Höje å- och Kävlingeåns vattenråd har beställt en 

specialist i vattenrätt som utrett vattenrådets arbetssätt utifrån offentligrättsligt 
ansvar. Syftet var att klargöra om avtal uppfyller sitt syfte och få klarhet i 
ansvarsfrågan gällande underhåll av dammar. Utredningen visar att kommunerna 
kan ha ett underhållsansvar då markupplåtelseavtal gått ut efter 20 år. Under de 30 
år som vattenråden anlagt vattenvårdande åtgärder har dock det offentligrättsliga 
ansvaret hittills inte utkrävts. Normalt sätt är det de första 20 åren från anläggandet 
som är de mest känsliga för en vattenanläggning. Skulle ansvar ändå utkrävas av 
kommunen så hänvisar utredaren till att kommunen i så fall direkt kan begära, och 
då även kommer att beviljas, utrivning av anläggningen och på så sätt bli helt 
befriad från ansvaret för vattenanläggningen. Utredaren föreslår även justeringar i 
det avtal som tidigare använts för att avtalen ska bli tydligare beträffande bland 
annat det civilrättsliga förhållandet mellan markägaren och kommunen. Utredaren 
föreslår även mindre förbättringar i vattenrådets arbetssätt, till exempel att 
markägaren skriver under anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Tidigare 
förhandsförbindelse utgår och avtal skrivs i ett tidigare skede. PM har översänts för 
kännedom till medlemskommuner. Diskussion fördes om begreppet 
verksamhetsutövare samt att markägare signerar anmälan om vattenverksamhet. 

 
Styrelsen beslutar:   
- att återremittera ärendet, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 
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3.6  Förnyat samarbetsavtal      Bilaga 3.6a-b 
Karl Asp informerade om slutgiltigt förslag på nytt samarbetsavtal med 
redaktionella ändringar sedan remissversionen och tillhörande följebrev.  

   
Styrelsen beslutar:   
- att översända följebrev, samarbetsavtal och åtgärdsprogram till 

medlemskommunerna, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
4.1  Nivåmätningar vid E6 och Dynnbäck   Bilaga 4.1  
  Karl Asp informerade om rapporten från vattennivåmätningar i Höje å vid Dynnbäck 

och E6. Nivåer mäts fyra gånger per timma och skickas med modem för publicering 
på hemsida. Det finns ett samband mellan nivån vid Dynnbäck och SMHIs uppmätta 
flöde i Trolleberg, men dock inget samband med nivån vid E6 som kan bero på att 
vegetationen dämmer och ger höga vattennivåer trots låga flöden.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att godkänna rapporten och publicera på hemsidan, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
4.2  Bubbelbarriär     
  Johan Krook på Ekologigruppen föredrog en kunskapssammanställning gällande 

Bubbelbarriärer där bubblor släpps ut från perforerad slang på botten. Denna 
metod har använts sedan länge, men användningsområden har ändrats för att t.ex. 
förhindra sedimentflykt, begränsa algers rörelse till stränder och nu på senaste 
tiden för att samla in större plastföremål för att det inte ska spridas till havet. En 
positiv bieffekt är att metoden ökar syrgashalten i vatten. Den lämpar sig bäst för 
urbana vattendrag där nedskräpningen är störst och försök visar på en avskiljning på 
86%. Metoden utvecklas för att även avskilja mikroplaster. Installationen kostar ca 
3,5 miljoner kr för en 30-40 meter bred å och underhåll och drift ca 100-350 tkr/år.  
 

  Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.3  Hantering av dagvatten och skyfall med helhetsperspektiv och riskhänsyn   
  Norea Cardell och Tove Rappmann som läst ekosystemteknik och informerade om 

deras examensarbete som fokuserat på Höje å avrinningsområde och hur man 
arbetar med översvämningshantering och planerar för ett hållbart samhälle. De 
intervjuade anställda i Lomma, Lund och Staffanstorp och analyserade 
översiktsplaner, detaljplaner och vattenplaner. Slutsatserna är att samordning 
internt och externt är betydelsefullt och där är Höje å vattenråd en framgångsfaktor 
som befinner sig i framkant i Sverige, men vattenrådet föreslås arbeta mer i urbana 
miljöer. Det behövs övergripande planinstrument som är tydliga och baseras på 
avrinningsområden samt minimera översvämningsrisker. På så sätt säkerställs att 
detaljplaneläggning grundas på ett helhetsperspektiv och bebyggelse placeras där 
det är lämpligt och ej i låga zoner. Det är viktigt med en väl utarbetad metod for att 

4.   Flödes/Dagvattengruppen 
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väga intressen mot varandra . Mångfunktionalitet är då en strategi för att 
säkerställa att en tät stad är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Hållbara 
lösningar är ofta dyra på kort sikt men billiga ur ett långsiktigt perspektiv. Hindren 
att arbeta med skyfall ligger inte främst i bristande teknisk eller miljömässig 

kunskap, utan snarare i hur kunskap och strukturer tillåts styra arbetet. 
 

Förslag till beslut:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
5.1  Samråd vattenförvaltning 2021-2027   Bilaga 5.1 
  Karl Asp informerade om ett slutgiltigt förslag från arbetsgruppen som består av 

kansliet och ordförande i Höje å- och Kävlingeåns beredningsgrupper och Henrik 
Tham. Behov av redaktionell  ändring framfördes. 

 
  Styrelsen beslutar: 

- att godkänna yttrande och översända till HaV, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.2  Yttrande över strandskyddsutredningen  Bilaga 5.2  

Karl Asp föredrog förslag till yttrande gällande strandskyddsutredningen.  
   
  Styrelsen beslutar: 

- att godkänna yttrande och översända till regeringskansliet, samt  
- att lägga informationen till handlingarna  

 

 
6.1  Recipientkontrollprogram 2022-2024   Bilaga 6.1 
  Karl Asp informerade om förslag på förändringar i recipientkontrollprogrammet där 

läkemedel, bekämpningsmedel och PFOS föreslås ingå och VA SYD vill utöka 
provtagning av metaller och med 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.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att godkänna förslag på recipientkontrollprogram 2022-2024 och ge kansliet i 
uppdrag att upphandla uppdraget 

- delfinansiera recipientkontrollprogram med åtgärdsprogramsmedel vid behov, 
samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 
 

5.   Vattenförvaltning 

6.    Recipientkontroll  
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6.2  Historiska provtagningar saknas      
  Karl Asp informerar om att historisk data och årsrapporter från recipientkontrollen 

saknas hos nationell datavärd (SLU) från 1969-1981, men även bottenfauna, 
kiselalger och växtplankton för åren 2012-2019. Ekologigruppen har sökt medel för 
att eftersöka äldre årsrapporter medans övrig data finns tillgänglig och kommer att 
levereras. 

 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
7.1 Årsredovisning 2020    Bilaga 7.1a-b 

Karl Asp informerade om att Revisor har granskat årsredovisningen för 2020. 
Samtliga ordinarie ledamöter ska skriva under årsredovisningen digitalt innan 
revisionsberättelse lämnas. 

  
  Styrelsen beslutar: 

- att godkänna årsredovisningen 2020, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.2 Arbetsplan och budget 2022 samt reviderad budget 2021 Bilaga 7.2 

Karl Asp föredrog förslag till arbetsplan och budget för 2022 samt reviderad budget 
för 2021. 
 
Styrelsen beslutar: 
- att godkänna förslag till arbetsplan och budget för 2022, samt reviderad budget 

för 2021, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.3 Förslag till utdebitering hos medlemmarna 2022  Bilaga 7.3 

Karl Asp föredrog förslag till utdebitering för 2022. 
  
  Styrelsen beslutar: 

- att godkänna förslag till utdebitering hos medlemmarna 2022, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.4  Jubileumsfirande i september för medlemmar   Bilaga 7.4  
  Karl Asp informerade om förslag att fira 30 år sedan Höjeåprojektet och 

vattenvårdsåtgärderna startade genom att bjuda in de som var med 1991 till lunch 
och anförande på Habo gård den 14 september. Bifogad inbjudan skickas till 
medlemskommunernas kommunstyrelser, stämmoombud och vattenrådets 
medlemmar. Vattenrådets styrelse, beredningsgrupp och flödes/dagvattengrupp 
deltar. Firandet avslutas med tårta vid vattenrådets damm H42. 

 
  Styrelsen beslutar: 

- att godkänna förslag till jubileumsfirande, samt 
- att lägga informationen till handlingarna 

7. Administration/övrigt 
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7.5  Utåtriktat arbete till allmänheten 
Karl Asp informerade om förslag att för allmänheten visa upp det 30 åriga 
vattenvårdsarbetet genom utställning och film. En diskussion fördes om 
utställningsform och kostnader, men det vidare arbetet styrs av arbetsutskottet. 
Vattenrådet anordnar under hållbarhetsveckan en guidning för allmänheten. 

 
  Styrelsen beslutar: 

- att ge arbetsutskottet delegation att besluta om utåtriktat arbete för 
allmänheten hösten 2021, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 
7.6  Ansökan om medlemskap från Höjeådalens intresseförening 

Carl von Friesendorff informerade om att Höjeådalens intresseförening har ansökt 
om medlemskap i Höje å vattenråd. 
 

  Styrelsen beslutar: 
- att uppta Höjeådalens intresseförening som medlem i vattenrådet, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.7  Förslag till ny revisor 

Carl von Friesendorff informerade om att PwC inte fortsätter som revisor och att 
Ernst & Young föreslås som nytt revisionsbolag för stämman. Diskussion fördes 
gällande kostnader.  
 

  Styrelsen beslutar: 
- att föreslå stämman företaget Ernst & Young som revisor 
- att ge ordförande fullmakt att teckna avtal med revisor efter att stämma fattat 

sitt beslut, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.8  Val av ersättare för ombud till Öresunds vattenvårdsförbunds stämma 

Carl von Friesendorff informerade om att ersättare saknas till ordinarie 
stämmoombud för Öresunds vattenvårdsförbund. 

 
  Styrelsen beslutar: 

- att Björn Abelson väljs till ersättare för Pierre Lindberg som ombud till Öresunds 
vattenvårdsförbunds årsstämma, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 
7.9  Val ledamot i Beredningsgrupp och Flödes/Dagvattengrupp 
  Moa Vitestam har slutat i Staffanstorp och ersätts av Anna Hansson från april till 

första september då Olivia Wejfalk är tillbaka som är ordinarie ledamot. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att Anna Hansson ersätter Moa Vitestam i Beredningsgrupp och 
Flödes/Dagvattengrupp, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
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7.9  Övrigt 
Eleni Rezaii Liakou informerade om temadag som anordnas av Skånes miljö och 
hälsoskyddsförbund den 27 maj med tema vatten. 
 

  Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.10 Sammanträdestider 2021 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2021-05-25 Årsstämma 

  2021-09-14 Habo Gård/Teams 

  2021-11-23 Diamanten  

    

Arbetsutskottet     

09:00 i Lund        2021-08-31 Teams 
 2021-11-09 Teams 

      

Berednings/dagvattengrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  2021-06-07 Teams 

13:00 på måndagar i Lund 2021-08-24 Gnejsen 

  2021-10-04 Gnejsen 

  2021-12-07 Gnejsen 

 
Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.11 Publicering av protokoll 

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver styrelsen 
godkänna publiceringen. 

 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 

 
 
Justeras för 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 

 
 
 
Carl von Friesendorff     Christer Tornéus  Karl Asp 
Ordförande                      Industri/övr verksamhetsutövare Sekreterare 
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