
 

PROTOKOLL 
 
2019-03-25         
 
BEREDNINGS- OCH DAGVATTENGRUPPEN FÖR 
HÖJE Å VATTENRÅD 
 

 
 
Tid & datum: kl 13:30, måndagen den 25 mars 2019  
 
Plats: Kommunhuset Kristallen, Lund 
 
Bilagor:         3.1a: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder 
 3.1b: Omprövning av dikningsföretag i Höje å: Uppdaterad plan  
 3.1c: Hydrologisk utredning Råbydiket: Offert 
 3.2: Höje å åtgärdsprogram: Slutrapport etapp 1 

3.5: Köp av ekosystemtjänster: Projektrapport 
 4.1:  Åtgärdslista med budget 

6.1: Öresunds vattenvårdsförbund: Beslutsunderlag angående eventuell ansökan 
om medlemskap 
6.2: Fosforutredning: Offert från Ekologigruppen 

 7.1: Budget och arbetsplan 2020: Förslag 
  
  

 

Närvarande:   Anna Helgeson Lunds kommun 
  Helena Björn  Lomma kommun 
  Urban Linse  Lomma kommun 
  Alfred Fransson Staffanstorps kommun 
  Susanne Johansson VA SYD 
  Rebecka Nilsson Ekologigruppen  
  Johan Krook  Ekologigruppen 
  Bengt Wedding Ekologigruppen 
  Jonas Johansson Höje å vattenråd 
  Anna Olsson  Höje å vattenråd 
 
Ärenden:  
 

1. Val av justeringsperson  
  
 Protokoll från föregående möte 2019-01-22 

  
 Dagordningen 

  

BG/DG beslutar: 

- att välja Susanne Johansson till justeringsperson,  

- att lägga protokollet till handlingarna, samt 

- att godkänna dagordningen 



             2 

2. Anmälningar  
 
Åtgärdsprogram  
 2019-02-04 Borgeby 37:2 - Länsstyrelsen slutbesiktningsprotokoll 

 2019-03-11 Fosforfilter Bjällerup - Länsstyrelsen bekräftelse ansökan om ändring 

 2019-03-11 Önneslöv fosfordamm - Länsstyrelsen beslut om utbetalning 

 2019-02-06 Råbytorp fosforfilter - Avtal markupplåtelse 
 2019-02-19 LOVA kalkfilter/fosfordammar - Länsstyrelsen beslut slutgiltigt stöd 
 2019-02-01 Stångby vångar/Vallkärratorn - Länsstyrelsen beslut ändrat slutdatum 
 2019-02-08 Fullmakt för Ekologigruppen Ekoplan AB för arbetet inom åtgärdsprogrammet 
 2019-01-16 Höje å Trolleberg/Värpinge fiskevård - Bekräftelse entreprenör besiktningsprotokoll 

Dagvattengruppen 

   

Recipientkontroll 

   

Vattenförvaltning/Övrigt 

 2019-03-08 Detaljplan Hjärup 4:2 m fl fastigheter, Staffanstorps kommun - Granskning 
 2019-03-08 Skatteverket - Deklaration för 2018 
 2019-02-06 Kommunstyrelsen Lomma kommun -  Val av ledamot och ersättare till styrelsen 
 2019-02-06 Kommunstyrelsen Lomma kommun -  Val av ledamot och ersättare till stämman 
 2019-03-11 Detaljplan Hjärup 22:1 m fl fastigheter, Staffanstorps kommun - Samråd 
 2019-02-05 Övergödningsutredningen - Förordnande som expert 
 2019-02-04 Blytak på kyrkor - Information från S:t Staffans församling om filter i brunnarna runt kyrkan 

i Bjällerup 
 2019-02-06 Vattenmyndigheten - Synpunkter från samråd om väsentliga frågor 

Arbetsutskottet  
 

 Helena informerar om två nya rapporter om mikroplaster, dels en från IVL samt en 
som redovisar resultat från mätningar i de största sjöarna i Sverige.  

 
 BG/DG beslutar: 

- att lägga anmälningarna samt information till handlingarna 

 

3. Åtgärdsprogram 

 

3.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 3.1 a & b 
Rebecka Nilsson, Ekologigruppen, lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 2 av 
åtgärdsprogrammet. Styrelsen beslutade vid förra mötet att överföra alla ej 
avslutade projekt inom etapp 1 till etapp 2.  
 
Lilla Bjällerup 
Entreprenaden för anläggning av våtmarken ska läggas ut för upphandling igen nu i 
vår. Staffanstorps kommun har godkänt att förfrågningsunderlaget läggs ut igen. 
 
 
 
 



             3 

Flackarp 
VA SYD fortsätter jobba med nedläggning av vattentäkten. Förhoppningsvis klart till 
sommaren. Susanne förmedlar kontakt på VA SYD till Ekologigruppen så att 
Ekologigruppen kan få mer information om pågående arbete och förutsättningar.   
 
Bränneröd – Häckeberga 
Planen att arbeta fram projektet relativt snabbt. Markägaren har diskussion med sin 
arrendator. Ca 2 ha vattenyta och 100 ha, mestadels åkermark, i 
tillrinningsområdet. Finansieras beviljade med LOVA-bidrag.  
 
Gullåkra mosse 
Startmöte hålls med kommunen 10/4 om hur man ska gå vidare och hantera alla 
olika intressen som finns i området. Tillstånd för åtgärderna behövs. Tidigt samråd 
ska hållas med Länsstyrelsen. 
 
Höje å Trolleberg fiskevård 
Traditionella fiskevårdsåtgärder föreslås på sträckan från väg 108 och ca 700 m 
nedströms. Finansiering med vattenrådets egna medel. 
 
Reglerad dränering 
SLU har gjort en GIS analys som tittat på förutsättningar för reglerad dränering. Det 
behöver vara lämpliga jordarter samt lämplig lutning på åkermarken för att det ska 
fungera. Det finns mindre men inga stora sammanhängande områden som är 
lämpliga för reglerad dränering i Höje å avrinningsområde.  
 
Fokusområde - vattendialog 
Två förslag på fokusområden är framtagna. Det är dels området mellan Lomma och 
Staffanstorp samt Råbydikets avrinningsområde. Förslaget är att avvakta med detta 
till hösten och att området mellan Lomma och Staffanstorp föredras då det är få 
åtgärder gjorda i detta område. Förslaget är också att avvakta med hydrologisk 
utredning för Råbydiket och istället göra det i samband med en eventuell 
vattendialog i området. 
 
Höje å/Bjällerup tvåstegsdike 
Johan Krook redogör för förslag till hantering av frågan enligt bilaga 3.1c. Om man 
gör en omprövning får man inte ompröva dikningsföretaget igen inom 10 år. Det 
betraktas som en stor risk med att ompröva dikningsföretaget då det är stort och 
beröra många olika intressen. Ekologigruppen har lyft upp frågan till Länsstyrelsen 
för att få ett utlåtande om hur fråga kan hanteras. 
 
Ny intresseanmälan från Lomma 
En ny intresseanmälan har kommit till Helena på mark nära gamla tegelbruket i 
Kannik. Både kring våtmark och friluftslivsslinga. 
 
BG/DG beslutar:   

- att avvakta Länsstyrelsens utlåtande i frågan om hantering av dikningsföretaget i 

samband med anläggning av tvåstegsdike vid Bjällerup och därefter ta upp frågan 

igen, 
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- att avvakta med att beställa hydrologisk utredning av Råbydiket 

- att i övrigt godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

3.2  Höje å åtgärdsprogram etapp 1   Bilaga 3.2 
Information om slutrapport för etapp 1. En slutrapport har tagits fram. 
Reduktionsfisket i Häckebergasjön och anläggandet av fosforfilter och 
fosfordammar redovisas i separata rapporter. 

 
BG/DG beslutar:   
- att synpunkter ska lämnas till Rebecka senast 2019-04-15, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 
 
3.3  Förfrågningsunderlag till entreprenörer    

Ekologigruppen och Staffanstorps kommun återkopplar från förra mötet angående 
synpunkter på förfrågningsunderlag till entreprenörer. Översyn av de administrativa 
föreskrifterna har gjorts. Skarpare och tydligare skallkrav ställs i det uppdaterade 
förfrågningsunderlaget på entreprenörerna. Det ställs även högre krav på 
egenkontroll, arbetsmiljö och miljö. Utöver det föreslås även förändringar i själva 
upphandlingsförfarandet så till vida att annonsering, inlämnande av anbud, 
anbudsförrättning m m sköts av kansliet via annonseringssiten Tendsign.  
Staffanstorps kommun är ok med de förändringar som har gjorts hittills och 
upphandlingen av entreprenaden för våtmarken i Bjällerup kan gå vidare. Övriga 
frågor, t ex frågan om total- eller genomförandeentreprenad behöver jobbas vidare 
med.  

   

BG/DG beslutar:   

- att lägga ut det reviderade förfrågningsunderlaget för Lilla Bjällerup för 

upphandling,  

- att jobba vidare med övriga förändringar,  

- att ta upp frågan på nästa möte igen, samt 

- att lägga informationen till handlingarna  

 

3.4  Föroreningar i sediment    Bilaga 3.4  
  Jonas Johansson informerar om ett examensarbete där studenten varit ute och tagit 

prover i ett tiotal dammar i både Höje å- och Kävlingeåns avrinningsområde. 
Vattenrådet bekostar analyser av metallhalter i sedimenten. I Kävlingeåns vattenråd 
finns ett uppdrag att redogöra för själva problemet kring hanteringen av sediment 
och lista de frågor som behöver lösas. 

 

  BG/DG beslutar: 
- att avvakta vad man kommer fram till i Kävlingeåns vattenråd, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

3.5  Ekosystemtjänster    Bilaga 3.5 
Utredningen är i stort sett klar och måste redovisas till Miljövårdsfonden senast 31 
mars. Rapporten har granskats internt på Ekologigruppen förutom av författarna. 
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Styrelsen har beslutat att rapporten ska gå på bred remiss för att få in synpunkter 
på förslaget. Efter redovisningen till Miljövårdsfonden kan beredningsgruppen 
fortsätta revidera rapporten och då finns inte heller något krav på att den behöver 
vara klar inom en viss tid.  

  
  BG/DG beslutar: 

- att godkänna att rapportens nuvarande version skickas till Miljövårdsfonden,  

- att stämma alla eventuella förändringar i rapporten med Jonas Johansson,  

- att i övrigt bordlägga frågan till nästa möte, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.6  Klimatkompensation av koldioxidutsläpp    
  Frågan om eventuell kompensation av de koldioxidutsläpp som åtgärdsprogrammet 

ger upphov till föreslås skjutas till nästa möte. Helena meddelar att hon kan 
redovisa på nästa möte hur man jobbar med denna fråga i Lomma kommun.  
 

  BG/DG beslutar 
- att bordlägga frågan till nästa möte 

 

3.7  Förnyat samarbetsavtal 
Ekologigruppen lämnar lägesrapport för arbetet med förstudie till nytt 
samarbetsavtal. Arbetet har inte kommit så långt som var planerat. Förstudien är 
den utredning som behöver prioriteras högst just nu.   

 
  BG/DG beslutar 

- att uppdra åt Ekologigruppen att ha ett utkast till förstudie framme till utskick av 

kallelse inför mötet i juni, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
 

 

4.1 Dagvattengruppens åtgärdslista   Bilaga 4.1 

Jonas redogör för de ändringar som har gjorts av listan. Alla pågående projekt ligger 
nu i samma lista. Vill man se enbart dagvattenprojekt kan dessa sorteras ut genom 
kolumnen ”Dagvattenprojekt”. Informationen i listan är mycket omfattande och 
relativt svår att få en överblick av.  
 
DG beslutar:   

- att uppdra åt Ekologigruppen återkomma med förslag på hur dagvattenprojekt 

kan sorteras ut från den samlade åtgärdslistan, samt 

-att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
4.2  Källby/Lund SV  

Information om utredningen om Höje å och Källby dammar. Ulf Nyberg, VA SYD, har 
tagit över projektledaransvaret för del två av utredningen där de administrativa och 

4.   Dagvattengruppen 
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fysiska åtgärder som behöver vara genomförda vid olika tidpunkter för att 
åtgärderna som redovisades i del ett av utredningen inom alternativet ”Stora 
åtgärder” ska kunna genomföras. Ulf Bjuds in till mötet i augusti och Ekologigruppen 
redovisar utredningen vid mötet. VA SYD och vattenrådet delar på kostnaderna för 
utredningen, ca 40 tkr var. 
 
DG beslutar:   

-att lägga informationen till handlingarna 

 
4.3  Laget runt 
 Alfred: Mycket vatten i Gullåkra mosse, vissa gångstråk avstängda.  
 Helena: Mycket vatten i dammarna i Lomma också.  

Anna: Lyfter upp Trafikverkets projekt vid Höje å i samband med utbyggnaden av 
fyra spår och ombyggnaden av Lund södra tpl E22. 

 
DG beslutar:   

  -att lägga informationen till handlingarna 

 

4.4  Översvämningsutredning 
Bengt Wedding lämnar lägesrapport för arbetet med översvämningsutredningen. I 
utredningen relaterar man till översvämningen 2007. Man har tittat på 
möjligheterna att kapa flödestoppar. Uppskattningsvis behöver ca 5,5 miljoner kbm 
vatten fördröjas för att effekterna av en översvämningshändelse av den typ som 
inträffade 2007 ska kunna minskas till en översvämningshändelse med en 
återkomsttid på 10 år. 5,5 miljoner kbm är volymen i den flödestopp som behöver 
fördröjas. 
Ekologigruppen har gjort en GIS analys av höjddata och letat fram instängda 
lågområden. Områden mindre än en ha har sorterats bort. Efter det återstod 501 
områden. Alla dessa områden har granskats manuellt. Efter granskning och 
bortsortering återstod 142 möjliga områden kvar efter sortering. Områden valdes 
bort om de bedömdes orsaka skada på vägar, bebyggelse eller andra ekonomiska 
värden. Den första bedömningen är att det kan vara möjligt att fördröja flera 
miljoner kbm vatten i de utpekade områdena. Ekologigruppen har även tittat på 
juridiska aspekter och frågor om ekonomisk ersättning.    

 

DG beslutar:   

-att uppdra åt Ekologigruppen att skicka ut rapporten till dagvatten- och 

beredningsgruppen för synpunkter när den är klar för det, samt  

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 

5.1  Övergödningsutredningen     
Information om övergödningsutredningen. Ekologigruppen har skrivit ett par bilagor 
till utredningens betänkande baserat på erfarenheter från  arbetet i f f a Höje å och 
Kävlingeån. Efter det har även Jonas blivit utsedd till expert i utredningen. På det 
hela visar det på att den kompetens, erfarenhet och kunnande som finns i 
organisationerna är efterfrågat. 

5.   Vattenförvaltning 
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BG beslutar:   

-att lägga informationen till handlingarna 

 

 

6.1 Öresunds vattenvårdsförbund   Bilaga 6.1 
Information om ÖVF och eventuell ansökan om medlemskap. Både AU i Höje å 
vattenråd och Kävlingeåns vattenråd har beslutat att inte ansöka om medlemskap i 
ÖVF nu i vår utan att avvakta och eventuellt ansöka om medlemskap till 2021. 
Underlaget för beslutet finns i bilaga 6.1. Förslaget till beslut var att ansöka om 
medlemskap för att kunna vara med och påverka ÖVF såsom medlem. 

 
BG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
6.2  Fosforhalter i Höje å   Bilaga 6.2   

Återkoppling från förra mötets diskussion om förhöjda fosforhalter i Höje å. 
Ekologgruppen har lämnat offert på extra provtagningar samt utredning om trender 
för fosfor i vattendrag i sv Skåne. När det gäller extra prover så ska proverna tas 
men inte analyseras om inte oväntat höga halter uppmäts inom den ordinarie 
recipientkontrollen. Beträffande metallhalter ska både filtrerade och ofiltrerade 
prover analyseras under 2019. 

 
BG beslutar:   
- att beställa de offererade provtagningarna och utredningen, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
7.1 Arbetsplan och budget 2020 och reviderad budget 2019 Bilaga 7.1 

Förslag till arbetsplan och budget för 2020 samt reviderad budget för 2019 har 
tagits fram. Budgetposten för åtgärdsarbetets utgifter för entreprenader är som 
brukligt svår att uppskatta. I övrigt bygger både arbetsplan och budget på 
föregående års med marginella förändringar  
 
BG beslutar:   
- att godkänna förslag till arbetsplan och budget för 2020, samt  

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

7.2  Information och kommunikation om vattenrådets arbete 
När det finns personella resurser på plats igen är det nödvändigt att en 
kommunikationsplan tas fram. Helena har en bra mall till hur en plan kan se ut.  

 
  BG beslutar: 

- att bordlägga frågan till nästa möte, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

6.    Recipientkontroll  

7. Administration/övrigt 
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7.3  Jonas slutar sin anställning 
Diskussion om hantering av övergångsperioden tills ny samordnare finns på plats. 
Anna Helgeson och Anna Olsson hanterar det allra nödvändigaste. Under tiden tills 
en ny samordnare finns på plats. Helena framför synpunkter på hanteringen av 
situationen och ifrågasätter om det enbart är Lunds kommun som ska vara 
involverad i tillsättning av en efterträdare. Beredningsgruppen borde fått chans att 
tycka till om såväl annons och vilken utbildning/ kompetens som borde finnas på 
kansliet. Jonas informerar om att det finns ett utkast till ett nytt avtal för tjänsterna 
vid vattenrådets kansli. Vill man få till en förändring är det viktigt att i den processen 
bevaka denna typ av frågor. 
 
BG beslutar:   
- att bevaka uppdateringen av förslag till nytt samarbetsavtal mellan vattenråden 

och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun,  

- att uppdra åt TF i Lunds kommun att hålla BG informerad om processen med 

rekryteringen av en ny samordnare för vattenrådet, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 
 
7.4  Övrigt 
  Inga ärenden. 
 

 
7.5 Sammanträdestider 2019 

09:00 i Lund (om inte annat anges) 

  2019-05-07 Diamanten 

  2019-05-28 Årsstämma 

  2019-09-17 Diamanten 

  2019-11-12 Diamanten  

      

Arbetsutskottet     

09:00 i Lund 

  2019-04-23 Antraciten 

         2019-09-03 Antraciten 

  2019-10-29 Antraciten  

      

Berednings/dagvattengrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  

13:30 på måndagar i Lund 

  2019-06-11 Gnejsen 

  2019-08-26 Porfyren 2 

  2019-10-08 Gnejsen  

 2019-12-02 Porfyren 2 
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BG beslutar:   

- att lägga informationen till handlingarna 

 

 

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

 
BG beslutar:   

- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 

 

 
Justeras för 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 

 

Jonas Johansson  Susanne Johansson  
Samordnare                                                  VA SYD 


