
 

PROTOKOLL 

 

2022-08-30 
 

 

Arbetsutskott för Höje å vattenråd 

 

 

 

  
Tid och datum: Kl 09:00-10:40, tisdagen den 30 augusti 2022 
 
Plats: Videolänk via Teams 
 
Bilagor: - 
  
Närvarande: 
  
Kommunrepresentanter: Carl von Friesendorff Lunds kommun, ordförande 
 Jerry Ahlström Lomma Kommun 
 Pierre Lindberg Staffanstorps kommun 
  
Adjungerade: Karl Asp Samordnare 
 Helena Björn Ordf. flödesgruppen 
  
Carl von Friesendorff hälsar välkomna och öppnar arbetsutskottet. 
 
Ärenden:  
 

1. Kallelsen/dagordningen till styrelsemötet 
 Kallelsen till styrelsen avhandlades och samtliga punkter gicks igenom. En ny punkt 

lades till gällande musslor under E22 broar. Under punkten 4.3 gjordes ett 
förtydligande i förslag till beslut att endast ett dikningsföretag erbjuds att en 
underhållsplan utförs med hjälp av Ekologigruppen på vattenrådets bekostnad. 
Ändringar i delegationsordningen gicks igenom och förslag till beslut kvarstår. Pierre 
Lindberg kommer på styrelsemötet under övrigt ta upp frågan om asfaltshög intill 
Vesums mosse. En föredragning av Vattenvårdsplanen 1979 tas upp på nästa 
årsstämma. 

  
 AU beslutar  
 - att godkänna dagordningen och kallelsen med förslag till beslut  
 - att lägga övrig information till handlingarna 

 
2. Förutbetalda intäkter och kansliets finansiering 

 Karl Asp informerade om förutbetalda intäkter och vilka åtgärder som planeras 
framöver. Arbetsutskottet är positiva till att utöka kansliets tjänster för att öka 
åtgärdstakten framöver. 
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 AU beslutar  
 - att arbeta för en utökning av Höje å vattenråds personal med 100% under 2024 
 - att lägga informationen till handlingarna 

 
3. Bevattningsdammar 

 Karl Asp informerade om Kävlingeåns vattenråds arbete med att hantera markägares 
frågor om att omvandla vattenrådets miljödammar till bevattningsdammar. AUs 
inställning är att Höje å vattenråd bör vara restriktiv med omvandling av befintliga 
miljödammar till bevattningsdammar.  

 
 AU beslutar  
 - att lägga informationen till handlingarna 

 
4. Avgift för recipientkontroll  

 Karl Asp informerade om ett lantbruksföretag som frågat om möjligheten att delta i 
vattenrådets samordnade recipientkontroll. AKKA frakt betalar 25 000 kr från och 
med 2022 för recipientkontrollen. 

 
 AU beslutar  
 - att 25 000 kronor per år med uppräkning är en rimlig avgift för recipientkontroll för 

samtliga typer av verksamheter utan att tillägg görs i kontrollprogrammet 
 - att lägga informationen till handlingarna 

 
5. Övriga frågor 

Inga frågor att ta upp. 
 
 AU beslutar  
 - att lägga informationen till handlingarna 

 
 

  Lund som ovan 
 
 
Carl von Friesendorff  Karl Asp 
Ordförande  Samordnare 
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Följande handlingar har undertecknats den 31 augusti 2022
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