PROTOKOLL
2020-06-08
BEREDNINGS- OCH DAGVATTENGRUPPEN FÖR
HÖJE Å VATTENRÅD

Tid & datum: kl 13:30, måndagen den 8 juni 2020
Plats:

Videolänk

Bilagor

3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
3.5: Förslag på nytt samarbetsavtal 2022-2027
3.6: Svar på remissyttrande gällande Köp av ekosystemtjänster
3.7: Hydrologisk utredning Vallkärrabäcken
4.1: Åtgärdslista
4.4: Rapport kontrollerad översvämning: Utkast
7.4: Uppdrag till konsult och kansli

Närvarande:

Anna Helgeson
Lin Linde
Helena Björn
Urban Linse
Susanne Johansson
Tim Delshammar
Therese Grönvall
Olivia Wejfalk
Agneta Persson
Jenny Ahlqvist
Karl Asp
Christian Alsterberg
Johan Krook
Rebecka Nilsson
Jacob Levallius

Lunds kommun
Lunds kommun
Lomma kommun
Lomma kommun
VA SYD
VA SYD
Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun Lämnade 14:00
Staffanstorps kommun
Svedala kommun
Höje å vattenråd
Höje å vattenråd
Ekologigruppen
Ekologigruppen

Ärenden:
1.

Val av justeringsperson
Protokoll från föregående möte 2019-03-24
Dagordningen

BG/DG beslutar:
- att välja Therese Grönvall till justeringsperson,
- att lägga protokollet till handlingarna, samt
- att godkänna dagordningen med föreslagen justering
2.

Anmälningar
Åtgärdsprogram
2020-03-16 LOVA-ansökan Vattendialog Råbydiket, beslut om preliminärt stöd
2020-03-16 LOVA-ansökan Uppföljande och uppsökande verksamhet, beslut om avslag
2020-03-19 LOVA-ansökan Fortsatt uppföljning av filterbäddar Råbytorp, beslut om preliminärt stöd
2020-03-23 Beslut om bifall gällande anmälan om vattenverksamhet och dispens biotopskydd
Bränneröd
2020-03-30 Beställning av provfiske i Häckebergasjön 2020 och 2021
2020-04-01 Underlag till undersökningssamråd inför tillståndsansökan för Gullåkra mosse
2020-04-16 Garantibesiktningsprotokoll för damm på Genarp 9:16
2020-04-22 Förfrågningsunderlag för anläggning av våtmark Bränneröd
2020-05-06 Ansökan om ingrepp i fornlämning Stora Bjällerup fosfordamm vid WEREC kalkfilter
2020-05-08 Yttrande från LST kulturmiljöenhet gällande Gullåkra mosse
2020-05-12 Beslut om förlängning av LOVA bidrag för anläggning av dammar vid Lilla Bjällerup
2020-05-14 Yttrande från LST naturprövningsenhet gällande Gullåkra mosse
2020-05-15 Tillstånd för ingrepp i fornlämning Stora Bjällerup fosfordamm

Dagvattengruppen
Recipientkontroll
2020-05-07 Beställning av ålgrästransektundersökning 2020
2020-05-15 Recipientkontrollrapport 2019

Vattenförvaltning/övrigt
2020-03-10 Skatteverket - Deklaration för 2019
2020-03-19 Länsstyrelsen – Remiss gällande Skånsk skogsstrategi
2020-03-25 Kommunstyrelsen Svedala kommun – Val av ersättare till styrelsen
2020-04-14 Inbjudan till samråd för ÖP Lomma
2020-04-30 Remiss detaljplan Loke 4, Lunds kommun
2020-05-13 Swedavias ansökan om förlängd prövotid till 1 juli 2021 för utsläpp av kadmium

Arbetsutskott
2020-04-28 Protokoll från AU

BG/DG beslutar:
- att lägga anmälningarna till handlingarna
3. Åtgärdsprogram
3.1

Höje å åtgärdsprogram etapp 2
Bilaga 3.1
Ekologigruppen lämnade lägesrapport för arbetet med etapp 2 av
åtgärdsprogrammet.
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Damm Lilla Bjällerup
Två våtmarker ska anläggas och en del av Råbydiket ska ledas in i dessa. En av de
upphandlade entreprenörerna kommer att anlägga våtmarken och en annan utför
dräneringen. Startmöte är avklarat och en granskning av täckdikningsplan kommer
att göras framöver. Entreprenaden beräknas att starta i juli/aug efter skörden.
Flackarp
Två grunda våtmarker på totalt 2,4 ha planeras och försörjs med grundvatten och
regnvatten. GV-nivå i tre rör kontrolleras kontinuerlig. En detaljprojektering har
gjorts och anmälan om vattenverksamhet kommer att skickas in. Avstämning med
jordbruksförvaltare kommer att ske framöver.
Bränneröd
Upphandlingens anbudsförfarande är slutfört och lägsta anbud för anläggning av
våtmarken lämnade JKN med 1,69 milj. Tilldelningsbeslut har skickats ut och
grävning planeras i sensommar/höst. Stängsling planeras och då görs en separat
upphandling.
Gullåkra mosse
Underlag för undersökningssamråd har skickats till LST och ett fältbesök har
genomförts med dem. Yttrande från Naturprövningsenhet och kulturmiljöenhet har
inkommit. De efterfrågar bl.a. underlag som förtydligar hur ofta området kommer
översvämmas. Fortsatt projektering kommer att göras framöver och ekologigruppen
har börjat pratat med DF och enskilda.
En tidigare genomförd naturvårdsinventering från Trafikverket har översänts och
ekologigruppen gör ett kompletterande yttrande till NVI.
Tvåstegsdike Bjällerup
Information om planerat tvåstegsdike kommer att skickas ut till alla deltagare i DF
med begäran att komma in med synpunkter.
Tvåstegsdike Höjebromölla
Ägaren till Höjebromölla har tagit kontakt och är intresserad av en terrass norr om
ån och förutsättningar ska undersökas framöver. Även möjligt intresse söder om ån
vid Kvärlöv kommer att följas upp.
Stängsling Genarp
Stängsligen kring våtmarken på Genarp 9:16 är färdig.
Bevattningsdammar
Intresse finns för bevattningsdamm hos en markägare/arrendator i Råbydikets
avrinningsområde och BG diskuterade vad en policy för bevattningsdammar bör
innehålla. Det framfördes att HVR kan utgå från Kävlingeåns policy, men att det bör
förtydligas att det ska vara flacka kanter på bevattningsdammen. Förbiledning av
vatten är en kostsam åtgärd som KVR betalar, men som inte behövs i en vanlig
damm och då inte bör bekostas av vattenrådet.
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Flödesreglering i befintliga dammar
Dammar har valts ut som har störst potential. Divers har satts ut i april och ska sitta
ute minst ett år för att mäta nivåer i dammar. Planen är att beräkna möjlig
flödesreglering i dammar och svara på hur åtgärder påverkar biologi och
näringsrening. Samtal med markägare kommer att påbörjas framöver. Åtgärder ska
göras i 5-10 dammar enligt bidragsansökan.
Vattendialog Råbydiket
Fastighetsägare är identifierade och markägarkontakter har inletts. I höst planeras
det första mötet som en fältvandring.
BG/DG beslutar:
- att kansliet tar fram ett förslag på policy för bevattningsdammar
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
3.2

WEREC-damm som aldrig anlagts
Nytt tillstånd från LST kulturmiljö har beviljats och en omprojektering är gjord på
grund av att det i Länsstyrelsens beslut om anmälan om vattenverksamhet stod
angivet att släntlutningen skulle vara 1:6 eller flackare. Diskussioner med markägare
och arrendatorer har förts. Direktupphandling kommer att genomföras för
entreprenaden.
BG/DG beslutar:
- att lägga övrig information till handlingarna

3.3

Reparation och underhåll
Besiktningen är klar av 30 dammar och underhållsbehov konstateras i 16 st.
Vegetationsrensningar behövs i 13 st varav 3-4 större insatser. Övriga insatser är:
ett galler vid utlopp, två läckande planksättar, två utloppsrör och ett läckande
dämme. LOVA stöd ges enbart för rensning och i ansökan angavs underhåll i tio
dammar motsvarande fem ha. Vattenrådet bekostar själv åtgärder som är utöver
rensning.
BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

3.4

Avtal befintliga dammar
På grund av tidsbrist bordläggs ärendet.
BG/DG beslutar:
- att bordlägga ärendet

3.5

Ekonomi och nytt samarbetsavtal
Bilaga 3.5
Vattenrådets arbetsutskott har framfört att medlemsavgiften i nytt samarbetsavtal
ska indexuppräknas. Förslag på nytt samarbetsavtal diskuterades och senast den 24
juni ska synpunkter på avtalet skickas in till Karl Asp.
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BG/DG beslutar:
- att synpunkter på förslag på samarbetsavtal skickas in senast 24 juni, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
3.6

Ekosystemtjänstutredningen
På grund av tidsbrist bordläggs ärendet.

Bilaga 3.6

BG/DG beslutar:
- att bordlägga ärendet
3.7

Hydrologisk utredning av Vallkärrabäcken
På grund av tidsbrist bordläggs ärendet.

Bilaga 3.7

BG/DG beslutar:
- att bordlägga ärendet
3.8

VattenAtlas förvaltning
Jacob Levallius har fått nytt jobb och kommer inte kunna jobba lika mycket med
VattenAtlas framöver. Mjuk övergång till en ersättare med intresse och kunskap bör
göras och en upphandling planeras. Sydvästra Skånes VR skriver avtal gällande
VattenAtlas och betalar förvaltningen från halvårsskifte 2020. Regionen vill kanske
vara med och betala för att lägga till hela Skåne i VattenAtlas.
BG/DG beslutar:
- att kansliet undersöker möjligheterna att utöka VattenAtlas till hela Skåne
- att kansliet tittar på möjligheterna att upphandla en konsult för framtida
förvaltning av VattenAtlas, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.9

Nivåmätningar
Länk till utkast för publicering av nivåmätningar skickades med kallelsen. Mot
ytterligare betalning kan den översättas och utvecklas med en linje för bottennivå
och en för marknivå samt nederbördsdata från en närmare station än Malmö.
BG/DG beslutar:
- att ärendet bordläggs, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4. Dagvattengruppen
4.1

Dagvattengruppens åtgärdslista
Bilaga 4.1
Genomgång av åtgärdslista. Återkoppling från möte med VA SYD den 21 april.
Bemanning av dagvattengruppen diskuterades och styrelsen har beslutat att Lunds
stadsbyggnadsförvaltning Karin Görlin har en ersättare i form av Maria Borisson
Lindvall.
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BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
4.2

Dagvattenanläggningar
Vissa dammar som vattenrådet har anlagt sköts idag av VA SYD och det bör
klargöras vem som ska sköta dem framöver. Frågor som uppkom var: Vem är
fastighetsägare för H62? Vad har VR för nytta att ta över skötsel? Karl skickar frågor
och bakgrundsinformation till Susanne.
BG/DG beslutar:
- att ärendet bordläggs, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4.3

Plats för vattnet
Tim Delshammar från VA SYD informerar om projektet Plats för vattnet som har
startat i Lund för ett halvår sedan där man arbetar med skyfallshantering. Syftet är
att uppmuntra fastighetsägare att göra åtgärder på sin fastighet och de jobbar med
privata, kommersiella och offentliga fastighetsägare. Bland annat har de undersökt
hur skolgårdar kan omhänderta dagvatten. De jobbar med kommunen gällande
förslag på fördröjning på allmän platsmark. Verktygen som projektet har till
förfogande är stimulans och inspiration för att göra det lättare att arbeta med
omhändertagande av dagvatten i de normala rutinerna.
BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

4.4

Kontrollerad översvämning
Bilaga 4.4
Helena Björn informerade om hur diskussioner gått gällande
översvämningsutredningen. Ekologigruppen kommer att anlita en jurist som
underkonsult för att titta på avtal med markägare gällande att ta emot vatten på
deras fastighet. Markägardialog kommer att ske innan vi lanserar rapporten i
styrelsen.
BG/DG beslutar:
- att ekologigruppen anlitas för att göra tillägg till rapporten och de kan använda
juridisk underkonsult, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4.5

Laget runt
Denna punkt hoppades över detta möte.
BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
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5. Vattenförvaltning
5.1

ÖP Lomma
Helena informerar kort om Lommas ÖP som är ute på samråd.
Fördröjningskapacitet in i andra kommuner visas i kartan över långsiktig
utvecklingsstrategi. Vattenrådssammaarbetet finns inritat i ÖP.
BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
6. Recipientkontroll

6.1

Recipientkontrollrapport
Information om att recipientkontrollrapporten för 2019 finns på hemsidan.
BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
7. Administration/övrigt

7.1

Ny vattensamordnare i Lund
Lin Linde presenterar sig och hon börjar som vattensamordnare i Lund efter
sommaren. Styrelsen har beslutat att hon är ordförande i Beredningsgruppen.
BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

7.2

Utflykt för kommunstyrelser i september
Information om att inbjudan gått ut till kommunstyrelser gällande exkursion den 8
sept kl 8.30. BG/DG och VR styrelse är inbjudna, men antalet deltagare får inte
överstiga 50.
BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

7.3

Kommunikation
Diskussion om kommunikation och möjlighet att flytta hemsida till Wordpress med
anpassning till mobil.
BG/DG beslutar:
- att beställa överflytt av hemsida till Wordpress, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.4

Uppdrag till konsult och kansli
Bilaga 7.5
Listan med uppdrag gicks delvis igenom och punkten om fosfor stryks. Ett förslag på
vilken data som redovisas i samband med projektering visades.

7

BG/DG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
7.5

Övrigt
Inga ärenden

7.6

Sammanträdestider 2020
Styrelsen
09:00 i Lund (om inte annat anges)

Arbetsutskottet
09:00 i Lund

Berednings/dagvattengrupp
08:30 på tisdagar i Lund
13:00 på måndagar i Lund

2020-09-15
2020-11-17

Diamanten
Diamanten

2020-09-01
2020-11-03

Antraciten
Antraciten

2020-08-25
2020-10-05
2020-12-08

Antraciten
Antraciten
Antraciten

BG/DG beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
7.7

Publicering av protokoll
För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/DG
godkänna publiceringen.
BG/DG beslutar:
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan

Justera för
HÖJE Å VATTENRÅD

Anna Helgeson
Ordförande BG

Helena Björn
Ordförande DG

Karl Asp
Samordnare

Therese Grönvall
Staffanstorps kommun
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