
 

PROTOKOLL 

 

2021-10-04         
 

BEREDNINGS- OCH 

FLÖDES/DAGVATTENGRUPPEN FÖR HÖJE Å 

VATTENRÅD 

 

 
Tid & datum: kl 13.00, måndagen den 4 oktober 2021  
 
Plats: Teams 
 
Bilagor:       4.1: Åtgärdslista 

5.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 2: Aktuella åtgärder 
6.1: Utkast på yttrande över hållbar avloppsrening i ett växande Skåne 

 8.3: Uppdrag till konsult och kansli 
 8.4 Budgetuppföljning 
 8.5 Avtal gällande samordnartjänster på Lunds kommun 
  

 

Närvarande:    
  Lin Linde  Lunds kommun  

Helena Björn  Lomma kommun  
Maja Jonholm Lomma kommun 
Urban Linse  Lomma kommun lämnade kl 14:20 
Susanne Johansson VA SYD, frånvarande 14:30-15:00 
Therese Grönvall Staffanstorps kommun lämnade kl 14 
Anna Hansson Staffanstorps kommun  
Karl Asp  Vattenrådets kansli 
Tesfom Solomon Praktikant vattenrådets kansli 
Rebecka Nilsson Ekologigruppen 

    

Ärenden:  
 
1. Val av justeringsperson  
 
 Protokoll från föregående möte 2021-08-24 

  
 Dagordningen 

4.1 bordlades till nästa möte då Ebba Waernbaum på VA SYD var sjuk. 
Vallkärrabäcken tas upp under punkten 5.1 
 

 BG/FG/DG beslutar: 
- att välja Anna Hansson till justeringsperson,  
- att lägga protokollet till handlingarna, samt 
- att godkänna dagordningen med föreslagen justering 
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2. Genomgång av viktiga ärenden på förra/nästa styrelsemöte 
Riktlinjer för bevattningsdammar och avtal godkändes tillsammans med avtalsmall 
för vanliga våtmarker. VA SYDs informerade om läkemedelsrester och rening.  
Extra AU planeras 5 okt. 

 

Förslag till beslut:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2021-08-12 Samrådsredogörelse för ansökan om tillstånd gällande vattenverksamhet i Gullåkra mosse  
2021-08-24 Uppsägning av avtal för damm H6  
2021-08-25 Lomma kommunstyrelses beslut att delta i samarbete till 2027  
2021-08-25 Lunds tekniska nämnds beslut att godkänna förnyat samarbetsavtal 2022-2027  
2021-09-01 Underlag för undersökningssamråd med LST för tvåstegsdike i Höje å 
2021-09-06 Tilläggsbeställning av ny brunn vid damm på Häckeberga 2:1 
2021-09-08 Förhandsförbindelse utökning av våtmark på Lunnarp 4:3 
2021-09-09 Tilldelningsbeslut utökning och rensning av våtmark på Lunnarp 4:3 
2021-09-09 Beställning av utökning och rensning av våtmark på Lunnarp 4:3 
2021-09-20 Anmälan om vattenverksamhet gällande flödesreglering i H13, Knästorp  
2021-09-21 KS Staffanstorps beslut att ingå samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram 2022-2027 
2021-09-22 Tilläggsbeställning för dränering vid våtmark på Lilla Bjällerup 6:1 
2021-09-22 Tilläggsbeställning för nytt rör och ytterligare rensning vid underhåll av H69  
2021-09-24 Tilläggsbeställning konsult åtgärdsprogram under 2021 
 

Flödes/Dagvattengruppen 
 
Recipientkontroll 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
2021-06-30 Beslut om årligt samverkansbidrag från vattenmyndigheten 
2021-08-23 Inbjudan till samråd om hållbar avloppsrening från VA SYD 
 

Arbetsutskott 
2021-08-31 Protokoll från AU 

 

 Förslag till beslut: 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 

4.   Flödes/Dagvattengruppen 

 

4.1 Flödes/Dagvattengruppens åtgärdslista  Bilaga 4.1 
Helena Björn ledde diskussion om åtgärdslistan och de projekt som har anknytning 
till flödesdämpning nämns under 5.1. 
 
Lin Linde framförde en idé att på sikt sammanställa vad kommuner och VA SYD gjort 
för åtgärder gällande fördröjning.  
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Karl Asp föreslog samverkan med naturvård och fördröja vatten i naturreservat om 
föreskrifter tillåter. 
 
En volontär har hört av sig till kansliet och vill hjälpa till i vårt arbete och eventuellt 
kan han delta i arbete med att utforma skräpmätning. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

4.2 Information om recipientutredning   
På grund av frånvaro så bordlades punkten. 

   
BG/FG/DG beslutar: 
- att bordlägga punkten 

 
4.3  Kontrollerad översvämning    
  Rebecka Nilsson föredrog Ekologigruppens planer med samrådsmöte med 

markägare innan årsskiftet och Bengt Wedding håller i möte då han var inblandad i 
rapporten. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att inbjudan ska skickas till samtliga i berednings- flödes/dagvattengruppen, 

samt 
- att lägga informationen till handlingarna  

 
4.4  Laget runt 

Helena Björn berättade att Lommas översiktsplans utställningssamråd sista dag har 
passerat. Ny stadsdel i Bjärred planeras och tas upp på möte framöver.  
Lin berättade att vattenplaner ska presenteras för politiken.  

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

 

5. Åtgärdsprogram 

 
5.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 5.1 
  Rebecka Nilsson på Ekologigruppen föredrog pågående åtgärder nedan.  
   
  Gullåkra mosse 

Samrådsredogörelse inskickad till LST och svar bör komma inom kort gällande 
betydande miljöpåverkan eller inte. Ekologigruppen arbetar med tillståndsansökan.  
Projektering visar att ett tomt magasin med låga nivåer i mossen ger möjlighet att 
fördröja 17-20 tkbm dagvatten från Staffanstorps tätort. Om det redan är förhöjd 
nivå i mossen så kan 10 tkbm fördröjas.  
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  Gäddvåtmark Häckebergasjön  
  Projektering pågår med gäddvåtmark i Häckebergasjöns sydöstra hörn där förhöjda 

trösklar i bäcken anläggs och ett rör från bäcken leds ut på ett område på ca 1,2 ha 
som därmed översvämmas mer frekvent och gynnar gäddlek. Förankring av 
projektering med markägare sker kontinuerligt. 

 
  Skoggårds ängar 
  Ett 80 ha stort och fuktigt område väster om Häckebergasjön där åtgärder med att 

skapa en mosaik av grunda öppna vattenspeglar utreds inom områden utan höga 
naturvärden samt om en dämning kan ske vid utloppet.  

 
  Nivåreglering Häckebergasjön 
  En utredning har startats med inmätningar och förslag kommer att tas fram hur 

nivån kan höjas och regleras under vår och försommar och vilka effekter det får på 
omgivande mark. En redovisning planeras till nästa beredningsgrupp och då ska 
fördröjningskapacitet redovisas. Det preliminära resultatet är att Häckebergasjöns 
nivå eventuellt kan höjas något och den begränsande faktorn är att åkermarken 
söder om sjön inte ska översvämmas. 

 
  Rekreation Tegelbruket 

En kortare slinga har utretts än det ursprungliga förslaget, men markägare var inte 
intresserade av denna sträckning. Helena Björn framförde att politiker i Lomma är 
måna om vandringsstråk som länkar ihop målpunkter och önskar att vi går vidare 
med det ursprungliga förslaget där jaktarrendator var negativ och kostnader bör 
diskuteras. En ny tågstation planeras som kan ändra förutsättningarna. 

 
  Utöka H44 i Lunnarp  

Startmöte har genomförts för att fördubbla ytan på en befintlig våtmark (H44) 
genom främst dämning. 
 
Flackarp 
Entreprenaden har påbörjats för de två våtmarkerna på 2,4 ha som främst har syftet 
att gynna biologisk mångfald och särskilt fågellivet.  
 
Bränneröd 
Entreprenaden är färdigt och slutbesiktning återstår den 5 oktober.  

 
Bevattningsdamm Björnstorp 
En första projektering har gjorts gällande en bevattningsdamm vid Björnstorp. 

 
Tvåstegsdike L Bjällerup och Höjebromölla 
Underlag för undersökningssamråd inskickat till Länsstyrelsen. Kulturmiljöenheten 
har svarat och vattenrådet måste skicka in en separat ansökan om tillstånd vid 
Bjällerup för att lägga massor på kända fornlämningar. Dock gäller det bara i två år. 
Länsstyrelsen ska återkomma gällande samrådsmöte. 
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Vallkärrabäcken 

En arbetsgrupp med VA SYD och Lunds kommun har träffats den 24 aug och 
diskuterat hur vi går vidare med utredningen av åtgärder kring Vallkärrabäcken. 
Gruppen resonerade positivt kring till att leda in bäcken i Nöbbelövs mosse och det 
föreslogs att den kan ledas in direkt efter den passerat järnvägen och en ritning på 
det visades upp.  

Susanne Johansson informerade om att VA SYD planerar mindre åtgärder öster om 
järnväg under 2022 och ev mindre punktåtgärder väster om järnvägen. VA SYD är 
positiva till stora åtgärder som att leda in bäcken i Nöbbelövs mosse, men vill ha en 
övergripande beskrivning vad det innebär och en budgetuppskattning. De har inte 
resurser att projektleda och Susanne framförde att det är viktigt att man kan 
underhålla och sköta åfåran framöver. Det är ej verksamhetsområde för 
dricksvatten för fastigheter norr om Vallkärrabäcken. 

Upphävande av dikningsföretag ligger på VA SYD och Lunds kommun.  

Omprövning av dikningsföretag kan vara en utmaning, men det finns en utredning 
att utgå ifrån. Helena Björn önskar en kommunikationsplan för hela projektet.  

Om vattenrådet inte vill göra någon åtgärd så måste VA SYD göra åtgärder som 
exempelvis att rensa nedströms järnvägen och då rinner det sannolikt inte in något 
vatten i våtmarker nedströms järnvägen. Kansliet bokar möte om Vallkärrabäcken 
efter leverans från Ekologigruppen. 

 

Svämplan Trolleberg etapp 2  

Markägare vill avvakta naturligt byte av arrendator. 

 
Utredningar 
Karl Asp informerade om planer att undersöka om vandringshinder för utter kan 
undersökas och en volontär har visat intresse för det. 
 
Gällande vattendialog Råbydiket så har Ekologigruppen startat planeringen med ett 
möte för markägare i november.  

 
Förbättrad flödesreglering pågår och våtmarker har valts ut där mätningar 
genomförts. Beslut gällande anmälan om vattenverksamhet har inkommit för två 
våtmarker och väntar på svar på ytterligare två. Ekologigruppen tittar vidare på 
ytterligare tre dammar i ett nästa skede. Utloppskonstruktioner kommer att ändras 
för att förbättra flödesdämpningen och det ska vara möjligt att återställa ändringen 
om problem skulle uppstå.  
 
Helena Björn tog upp att 4 miljoner kbm ska fördröjas för att Höje å inte ska 
översvämmas vid situationer likt den 2007 då marken var vattenmättad och ett 25-
50årsregn (för olika mätstationer) föll och fick stor påverkan på Lomma och 
Stångby. Ekologigruppen tar fram hur mycket som har fördröjts totalt under 30 år 
och vad som planeras framöver om det inte blir ett allt för stort arbete. Vi bör jobba 
för 100årsregn.  
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Helena mailar ut kortversion om Swecorapport gällande översvämning 2007 och 
planen är att avsätta nästa flödes/dagvattengrupp åt att diskutera målsättning och 
syfte med gruppen. 
 
I årsredovisning kan anges att under 2021 har vi bidragit med totalt xx kbm 
fördröjningskapacitet. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att Ekologigruppen får i uppdrag att ta fram en grov projektbeskrivning kring 

med potentiella åtgärder för flödesfördröjning och rening och problem med 
dessa åtgärder uppströms Vallkärrabäcken vid Nöbbelövs mosse samt ta fram en 
budget för att utreda åtgärderna. Leverans innan jul. 

- att Ekologigruppen ånyo försöker få fram ursprungligt förslag med rekreation vid 
Tegelbruket 

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

 
5.2  Reparation och underhåll     
  Rebecka Nilsson informerade om att de planerade åtgärderna 2021 fortlöper och 

vara färdigt under hösten. Åtgärder planeras vid Svinarp/Äspet framöver som en 
tilläggsbeställning.  

  
BG/FG/DG beslutar: 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.3  Ansökningar LOVA/LONA       

Förslag att söka LOVA medel gällande förstudie där vi utreder kostnadseffektivitet i 
offgrid solpumpslösningar för vattenrening samt söka medel för att byta ut kalk i 
fosforfilter. Kansliet frågar WEREC om kostnader. Planen är att söka LONA för 
uppföljning av igenväxning av våtmarker årligen under fem år efter att 
flödesregleringsprojekt genomförts. Framöver ska vi undersöka om det går att söka 
medel för rekreativa stråk i landskapet. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att föreslå styrelsen att godkänna ovan nämnda ansökningar, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.4  Upphandling av konsult 2022-2024     
  Karl Asp lämnade kort uppdatering om upphandlingsprocessen, men inga besked 

eller beslut.  
 

BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 
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5.5  Projektanställning på kansliet    
  Inget nytt att rapportera. 

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

 
5.6 Uppföljning av filterbäddar Råbytorp 
  Information om LOVA-projektet som slutrapporteras 31 okt 2022. 
 

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

 

 
6.1 Samråd hållbar avloppsrening i ett växande Skåne   Bilaga 6.1 
  Karl Asp informerade om samråd och yttrande. VA SYD är inte med i beredningen av 

ärendet. Synpunkter framkom och förtydligande görs i yttrande. 
 
  BG/FG/DG beslutar: 

- att tillstryka utkast för vidare redigering och signatur av ordförande, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
7.1  Recipientkontroll 2022-2024                      
  Karl Asp informerade om upphandling av samordnad recipientkontroll. 

Tilläggsbeställning av sulfat görs på totalt 180 kr.  
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
8.1  30 år av åtgärder i Höje å avrinningsområde  
  Information om firande av 30 år sedan Höjeåprojektet startade. Det fysiska firandet 

flyttas till 23 nov på Habo Gård med anföranden och lunch. Två filmer är färdiga och 
de har fått bra spridning. Tre rollup som tillverkats med anledning av firande 
vandrar runt på våtmarkskonferenser och på medlemskommunernas kommunhus 
och bibliotek. Karl gör ett schema för när rollup ska stå i vilken kommun. 

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

 
8.2  Kommunikation     

Karl Asp informerade om att vattenrådet deltog med en aktivitet på Europas första 
Biosfärfestival 11 sept. Vattenrådet håller i en träff med allmänheten i Dalby 22 sept 
som en del av att Lunds kommun flyttar ut till byarna. Kansliet förde 

6.   Vattenförvaltning 

7.    Recipientkontroll  

8. Administration/övrigt 
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skånestafettpinnen från Lunds kommun till Staffanstorp som en del av friluftslivets 
år och passerade en av vattenrådets anlagda våtmarker.  
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.3  Uppdrag till kansli och konsult   Bilaga 8.3 
  Karl Asp informerade om uppdrag som ännu inte slutförts och Ekologigruppen ska 

uppdatera åtgärdslistan med fördröjningskapacitet. 
 

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

 
8.4  Budgetuppföljning    Bilaga 8.4 
  Karl Asp föredrog ekonomiskt utfall. 

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

 
8.5  Avtal med Lunds kommun gällande anställning av samordnare  Bilaga 8.5 
  Karl Asp informerade om avtal mellan vattenråden och tekniska nämnden i Lund tar 

slut 2021-12-31. Ett nytt tas upp i nämnden gällande kansliets två 
samordnartjänster och möjlighet till projektanställningar. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att föreslå AU att godkänna avtal gällande anställningar, samt 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.6  Övrigt 

 Lin Linde föreslog fysiskt besök där vi besöker pågående åtgärder och hon 
återkommer med förslag på datum.    

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

 
8.7 Sammanträdestider 2021 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat anges)   

  2021-11-23 Habo Gård 

Arbetsutskottet   

09:00 i Lund   
 2021-11-09 Teams 

Berednings/flödes/dagvattengrupp   

08:30 på tisdagar i Lund    

13:00 på måndagar i Lund 2021-12-07 Teams 
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BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.8 Publicering av protokoll 

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/FG/DG 
godkänna publiceringen. 

 
BG/FG/DG beslutar:   
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 

 

Justera för 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 
Lin Linde    Helena Björn 
Ordförande BG   Ordförande FG/DG 
 
 
 
Karl Asp     Anna Hansson   
Samordnare   Staffanstorp kommun 


