
Välkomna!

Styrelsemöte 

Kävlingeåns vattenråd

2017-09-21



2. Anmälningar

Yttranden
Sedan förra styrelsemötet har vattenrådet yttrat sig 
om följande ärenden:

• Vattenkraftverk Lilla Harrie 4:2, Kävlinge 
kommun, Bösamöllan 1:1, Lunds kommun, och 
Mellanmöllan 1:1, Lunds kommun

• Kläckeriverksamhet Ågerup 2:12, Sjöbo kommun
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4. Recipientkontroll

Upphandling av konsult 2018-2020

Förslag till beslut:

- att anta anbudsgivare nr 3 som konsult för 
genomförande av den samordnade 
recipientkontrollen i Kävlingeån 2018-2020



4. Recipientkontroll

Sydstens medverkan i recipientkontrollen
- 2 täkter i Kävlingeåns avrinningsområde; 

Övedskloster och Hardeberga

- Sydsten fullvärdig medlem fr.o.m. 2018-01-01

Förslag till beslut:

- att uppta Sydsten som medlem i vattenrådet 
fr.o.m. 2018



4. Recipientkontroll

Öresunds vattenvårdsförbund

- Den ajournerade årsstämman återupptogs i 
augusti

- Styrelsen beviljades ej ansvarsfrihet för 2016

Förslag till beslut:

- att lägga informationen till handlingarna



5. Vattenförvaltning

Aktuella samråd/remisser
‐ Dagvattenplan för Lunds kommun

‐ Översvämningsplan för Lunds kommun

Förslag till beslut:

- att godkänna redovisat förslag till yttrande 
gällande översvämningsplan för Lunds kommun, 
samt

- att lägga övrig information till handlingarna



6. Vattenvårdsprogram

Informationstavlor Björka

- Önskemål om informationstavlor

- Förslag: vattenrådet finansierar 
framtagande, ansvar för drift överlåts åt 
skötselrådet

- Ansökan delfinansiering miljövårdsfonden



6. Vattenvårdsprogram

Informationstavlor Björka

Förslag till beslut:

- att godkänna ansökan om medfinansiering från Region 
Skånes miljövårdsfond för framtagande av 
informationstavlor vid Björka översilningssystem,

- att godkänna beställning till Ekologgruppen för 
framtagande och uppsättning av två 
informationsskyltar till en kostnad av 49 tkr exkl. moms

- att godkänna att framtagande av informationstavlor 
görs även om delfinansiering från Region Skånes 
miljövårdsfond ej beviljas



6. Vattenvårdsprogram

Upphandling av konsult 2018-2021
- Förfrågningsunderlag annonserades i juli
- Sista anbudsdag 1 september
- Förfrågningsunderlaget otydligt
- Ej jämförbara anbud
- Upphandlingen avbröts
- Förfrågningsunderlaget förtydligats
- Annonserat på nytt 
- Sista anbudsdatum 2017-10-31

Förslag till beslut:
- att uppdra åt presidiet att ta beslut om tilldelning efter 

anbudsutvärdering



6. Vattenvårdsprogram

Tilläggsbeställning analys- och 
instrumentkostnad LOVA-projekt

- Uppföljning av anlagd fosfordamm
- 50 % LOVA
- Flödesstyrda provtagare
- Analyser 

- Restaurering av Vassen – förstudie
- 50 % LOVA
- Analyser

- Vattendialog Borstbäcken
- 75 % HaV anslag 1:12
- Analyser

- Getinge, Eslövs kommun
- Analys
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6. Vattenvårdsprogram

Tilläggsbeställning analys- och 
instrumentkostnad LOVA-projekt

Förslag till beslut:

- att godkänna tilläggsbeställning till 
Ekologgruppen på 421 tkr för analyser och inköp 
av instrument, varav 203 tkr finansieras av 
Länsstyrelsen



6. Vattenvårdsprogram

Inskrivning av damm- /våtmarksavtal i 
fastighetsboken

- I senaste avtalsversionen anges att avtalet 
skrivs in som en nyttjanderätt

- Inget problem enligt lantmäteriet

- Avtalsinskrivning påbörjas under hösten

Förslag till beslut:

- att lägga informationen till handlingarna



7. Reparation och underhåll

- Underhållsåtgärder i 12 våtmarker

- Ett anbud inkom, rimligt pris

- Beställning görs av respektive kommun

Förslag till beslut:

- att lägga informationen till 
handlingarna



8. Övriga frågor

Sammanträdestider 2017

Styrelsen:

7/12 09.00 Eslöv

Beredningsgrupp:

8/11 08.30 Lomma











8. Övriga frågor

- Publicering av protokoll
- Representation i beredningsgruppen; Lund 

och Lomma
- Cecilia Backe, Lunds kommun, ska börja arbeta på 

Länsstyrelsen, ingen ersättare klar
- Matilda Gradin, Lomma kommun, ersätts av Adam Bahr

- Övrigt

Förslag till beslut:

- att godkänna att protokollet publiceras på 
hemsidan,

- att välja in Adam Bahr som representant i 
beredningsgruppen, samt

- att lägga övrig information till handlingarna



Tack för idag!


