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Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen 
 
Datum, tid och plats 
2013-11-25, ca kl 13:00-14:45, Tekniska förvaltningen, Lund  
 
Närvarande 
Helena Björn   Lomma kommun 
Peter Norlander  Lomma kommun 
Marie-Louise Folkesson  Staffanstorps kommun 
Jonas Johansson   Höje å vattenråd 
Anna Olsson   Höje å vattenråd 
Ralp Hargemyr  Staffanstorps kommun 
Patrik Nilsson   VA-SYD 
Urban Linse    Lomma kommun 
Johan Krook   Ekologgruppen 
Torbjörn Davidsson  Ekologgruppen 
Åke Persson   Dikningsföretagen 
 
 
 
Presentationsrunda  
Eftersom Peter Norlander, VA-Lomma, ersätter Per Nilsson i dagvattengruppen hålls en 
presentationsrunda. Åke Perssson, är inbjuden som representant för dikningsföretagen. 
 
1. Minnesanteckningar 
Helena går igenom föregående mötes minnesanteckningar, kort rekapitulation från mötet 
angående Råbysjön. Dagvattengruppen kan komma med synpunkter på detaljer i 
utformningen av sjön. Inga övriga synpunkter på föregående mötesanteckningar. 
 
2. Projektet  
Ekologgruppens offert  
Ekologgruppens arbete är beställt som en tilläggsbeställning till Höjeåprojektet II etapp 3.  
 
Dynnbäcken  
Åke Persson menar att det är väsentligt och mycket glädjande att det till slut börjar hända 
något i detta ärende. Lantbrukarna i Knästorp är beroende av att Höje å och Dynnbäcken 
fungerar för markavvattning och det är viktigt att de får komma till tals innan det sätts igång 
och jobbas för mycket. JJ menar att det är en svår avvägning när man ska informera 
markägarna, ska man göra det innan man har börjat eller när man har en första ide med 
bakgrund att presentera som kan vara en bra grund för en diskussion. Oavsett hur man gör så 
är alla eventuella åtgärder beroende av engagerade markägare. Än så länge har 



              

Ekologgruppen enbart tittat på de teoretiska förutsättningarna för att göra åtgärder. Att gräva 
1 m djupt och 4 m brett längs 1000 m av vattendraget skulle medföra 8 000 kbm 
schaktmassor som måste forslas bort. Det är dock inte mer massor att hantera än från en 
normal våtmarksanläggning. De bästa förutsättningarna på sträckan finns nedströms 
Vesumsvägen. Tilla Larsson på Jordbruksverket är konsulterad för att simulera högflöden och 
översvämningsrisker för den sträckan. Det är problematiskt att cykelvägen går så nära bäcken 
på vissa sträckor samt att bäcken är så djupt nedskuren.  Inmätningar behöver göras för att 
kunna göra noggrannare beräkningar om hur djupt och hur mycket man måste gräva.  
Torbjörn Davidsson redogör kort för principerna kring tvåstegsdiken. Tvärarean blir större 
vilket ger lägre vattenhastighet och mindre erosion. Bäcken har idag mycket branta kanter. 
Även om och magasineringskapaciteten volymen ökar kommer diket snabbt att fyllas vid 
höga flöden. Om tvåstegsdiket utformas på ett bra sätt kan det bli lättare att sköta det jämfört 
med idag. Helena Björn menar att ett väl utformat tvåstegsdike skulle få en positiv 
landskapseffekt och bli som en långsträckt våtmark. 
Marie-Louise Folkesson meddelar att Mårten Persson (ordf i dikningsföretaget) instämmer i 
arbetssättet kring projektet och att det räcker med att träffa dikningsföretaget vid den 
planerade stämman i slutet av februari. Avstämning sker per mail efter mötet med 
dikningsföretaget. Marie-Louise för egna minnesanteckningar vid stämman. Ekologgrupen 
bör kontakta större markägare innan mötet. 
En LOVA-ansökan är inskickad till Länsstyrelsen för utredningskostnader kring projektet i 
Dynnbäcken. 
 
Knästorp - kulvertar 
Konsult för detaljprojektering av Råbysjön håller på att handlas upp. Råbysjön kommer 
enbart att ta emot dagvatten från nya områden vilket medför ett behov av att titta på 
möjligheterna till eventuella åtgärder runt Råbysjön för befintligt dagvatten. 
 
Höjebromölla  
Diskussion förs med Trafikverket om säkerhetsavstånd till motorvägen och södra infarten till 
Lund. I dagsläget är korridorer på 10 m inlagda på båda sidor om dammen. Lunds kommun är 
markägare och Jonas kontrollerar markåtkomst 
 
    
3. Övrigt  
     
LOVA och HaV - ansökningar 
LOVA-ansökning har skickats in för Dynnbäcken. Besked från Länsstyrelsen väntas i mars. 
Besked från HaV väntas i början av februari. 
 
Möte med Länsstyrelsen 
Dagvattengruppen var hos Länsstyrelsen 2014-01-24 för att prata om dagvattengruppens 
arbete och det vattenstrategiska planeringsunderlaget. HB, M-LF, CW och JJ var där.   
 
Brev till dikningsföretagen 
Brevet till dikningsföretagen gick iväg innan jul. Önskvärt att försöka få in så många 
mailadresser som möjligt. 
 
Ladugårdsmarken  
Arrendatorn inte positiv till förslaget. Ekologgruppen har tittat på ett alternativ med att t ex 
anlägga två dammar, en mindre på den aktuella ytan och en på en yta norr om det aktuella 
läget. 
 



              

 
4. Sammanträdestider 2014 
 

Styrelsen   
08:30 i Lund 2014-02-25  
 2014-05-06  
 2014-05-27 (stämma) 
 2014-09-16  
 2014-11-04  
   
Arbetsutskottet   
09:00 i Lund          
 2014-04-22  
        2014-09-02  
 2014-10-21  
   
Beredningsgruppen   
08:30 i Lund 2014-04-08  
 2014-08-19  
 2014-10-07  
   
Dagvattengruppen    
13:30 i Lund    
 2014-04-14  
 2014-08-25  
 2014-10-13  

 
 
/Jonas Johansson 
Vattenrådssamordnare  


