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PROTOKOLL
2017-09-21

STYRELSEN FÖR KÄVLINGEÅNS
VATTENRÅD

Närvarande
Ledamöter:
Kommunrepresentanter

Thomas Quist
Solveig Ekström Persson
Miroslav Han
Thomas Lövskog
Areella näringar/markägare Håkan Lindqvist
Carl von Friesendorff
Ideella naturvården
Nils Englesson
Ersättare:
Kommunrepresentanter

Sjöbo kommun (ordf.)
Lunds kommun (vice ordf.)
Eslövs kommun
Kävlinge kommun
LRF
Jordägarna
Naturskyddsföreningen

Jan Svensson
Lennart Nilsson
Jan O Carlsson
Carl-Anders Lillås
Peter Boström
Areella näringar/markägare Hans Ramel

Kävlinge kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Jordägarna

Adjungerade:

Konsult:

Cecilia Backe
Anna Olsson
Jonas Johansson
Pardis Pirzadeh
Tette Alström

Lunds kommun
Kävlingeåns vattenråd
Kävlingeåns vattenråd
Länsstyrelsen Skåne
Ekologgruppen
(t.o.m. del av § 6)

Övriga:

Magdalena Lindberg Eklund

Sydvatten, adjungerad med
beslutsrätt
Länsstyrelsen Skåne (t.o.m. § 3)

Kristian Nilsson
Plats:

Kommunhuset i Tomelilla

Tid:

Torsdagen den 21 september kl. 09.00 – 12.15

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.

Förslag till yttrande gällande översvämningsplan för Lunds kommun
VVP: Aktuella åtgärder
Informationstavlor Björka
Tilläggsbeställning analys- och instrumentkostnad LOVA-projekt
Budgetuppföljning
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§ 1.
Val av justerare
Dagordningen
Föregående protokoll
Thomas Quist hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Tillägg till dagordningen
§ 5, Vattenförvaltning
- Momsöversyn
- Deponi Harlösa
§ 6, VVP
- Ansvar efter avtalstid för vattenvårdsåtgärder
Föregående protokoll
Protokoll från årsstämma 2017-05-18:
§ 18, Redovisning av 2016 års vattenundersökningar i Kävlingeån
- Fel i protokoll, årsnederbörd och vattenföring var lägre än normalt.
Styrelsen beslutar:
 att utse Solveig Ekström Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
 att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt
 att godkänna föregående protokoll från Kävlingeåns vattenråds
styrelsesammanträde 2017-04-27, årsstämma 2017-05-18, med ovanstående
revidering, samt konstituerande styrelsemöte 2017-05-18 och lägga dem till
handlingarna.
§ 2.
Anmälningar
Anmälningar:
 Beredningsgruppens minnesanteckningar 2017-08-23
 Beslut, 2017-04-05, från Lunds kommun angående val av ombud till
Kävlingeåns vattenråds årsstämmor 2017-2018
 Nominering från Nordic Sugar Örtofta, 2017-04-12, av ledamot samt ersättare
till vattenrådets styrelse och beredningsgrupp
 Beslut från Vattenmyndigheten, 2017-05-04, gällande årligt bidrag till
vattenråden
 Ansökan om ändringstillstånd, 2017-04-19, för Örtofta sockerbruk i Eslövs
kommun
 Ansökan om ändringstillstånd, 2017-06-16, gällande utökad djurhållning på
fastigheten Ågerup 2:12 i Sjöbo kommun
 Remiss, 2017-06-26, gällande Dagvattenplan för Lunds kommun
 Remiss, 2017-06-26, gällande Översvämningsplan för Lunds kommun
 Underrättelse från Mark- och miljödomstolen, 2017-07-11, angående ansökan
om lagligförklaring av dammanläggning, tillstånd till elkraftsproduktion m.m
på fastigheten Bösamöllan 1:1 i Lunds kommun
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Underrättelse från Mark- och miljödomstolen, 2017-07-11, angående ansökan
om lagligförklaring av befintlig vattenkraftsanläggning samt ansökan om
vattenverksamhet vid anläggning på fastigheten Lilla Harrie 4:2 i Kävlinge
kommun
Underrättelse från Mark- och miljödomstolen, 2017-07-12, angående ansökan
om lagligförklaring av dammanläggning, tillstånd till elproduktion m.m på
fastigheten Mellanmöllan 1:1 i Lunds kommun
Yttrande, 2017-08-15, Angående Mark- och miljödomstolens mål nr M 215015, M 2155-15 och M 2152-15 beträffande lagligförklaring eller tillstånd för
vattenkraftanläggning på fastigheten Lilla Harrie 4:2, Kävlinge kommun,
Bösmöllan 261, Lunds kommun samt Mellanmöllan 1:1, Lunds kommun
Underrättelse från Mark- och miljödomstolen, 2017-08-21, angående ansökan
om lagligförklaring av dammanläggning, tillstånd till elkraftsproduktion m.m
på fastigheten Bösamöllan 1:1 i Lunds kommun
Underrättelse från Mark- och miljödomstolen, 2017-08-21, angående ansökan
om lagligförklaring av befintlig vattenkraftsanläggning samt ansökan om
vattenverksamhet vid anläggning på fastigheten Lilla Harrie 4:2 i Kävlinge
kommun
Underrättelse från Mark- och miljödomstolen, 2017-08-21, angående ansökan
om lagligförklaring av dammanläggning, tillstånd till elproduktion m.m på
fastigheten Mellanmöllan 1:1 i Lunds kommun
Yttrande, 2017-08-25, angående kompletteringsbehov för ansökan om
ändringstillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken för utökad
kläckeriverksamhet inom fastigheten Ågerup 2:12 i Sjöbo kommun
Beställning, 2017-04-18, av fosforriskkartering för Borstbäckens
avrinningsområde
Ansökan om miljöinvestering, 2017-06-02, för att anlägga våtmark på
fastigheten Ry 4:1 i Eslövs kommun, projekt nr 750
Meddelande från Länsstyrelsen, 2017-06-30, angående startbesked för
miljöinvestering på fastigheten Ry 4:1 i Eslövs kommun, projekt nr 750
Meddelande från markägare, 2017-05-09, om avhopp från våtmarksanläggning
p.g.a. den efterföljande utökningen av strandskydd på fastigheten Östra strö
16:9 i Eslövs kommun, projekt nr 759
Meddelande till Länsstyrelsen, 2017-05-10, om avskrivning av ärende gällande
anmälan om vattenverksamhet för anläggning av våtmark på fastigheten Östra
Strö 16:9 i Eslövs kommun, projekt 759
Beslut från Länsstyrelsen, 2017-05-08, angående ansökan om miljöinvestering
för att anlägga/restaurera våtmarker på fastigheten Löddesnäs 1:1 i Lomma
kommun, projekt nr 767
Beställning, 2017-06-28, av anläggning av våtmark Holländarehusen område 2,
på fastigheten Löddesnäs 1:1 i Lomma kommun, projekt nr 767
Beställning, 2017-07-14 för anläggning av våtmark Holländarehusen område 1
och 4, på fastigheten Löddesnäs 1:1 i Lomma kommun, projekt nr 767
Ansökan om ändring av beslut om stöd, 2017-07-31, för att anlägga/restaurera
våtmarker på fastigheten Löddesnäs 1:1 i Lomma kommun, projekt nr 767
Meddelande från Länsstyrelsen, 2017-07-31, angående startbesked för
miljöinvestering på fastigheten Löddesnäs 1:1 i Lomma kommun, projekt nr
767
Ansökan, 2017-05-11, om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med
fiskevårdsåtgärder i Sularpsbäcken, Lunds kommun, projekt nr 779
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Ansökan, 2017-05-24, om medel för restaurering av vattendrag samt
faunavårdande åtgärder i Sularpsbäcken, Lunds kommun, projekt nr 779
Överenskommelse, 2017-05-30, om fiskevårdande åtgärder i Sularpsbäcken på
fastigheten Versalen 5 i Lunds kommun, projekt nr 779
Överenskommelse, 2017-05-30, om fiskevårdande åtgärder i Sularpsbäcken på
fastigheten Versalen 8 i Lunds kommun, projekt nr 779
Beslut från Länsstyrelsen, 2017-06-09, angående anmälan om
vattenverksamhet för bottenrestaurering i Sularpsbäcken på fastigheterna
Sandby 67:1, 67:2 och samfällighet, Lunds kommun, projekt nr 779
Komplettering, 2017-06-27, till ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning
i samband med fiskevårdsåtgärder i Sularpsbäcken, Lunds kommun, projekt nr
779
Beslut från Länsstyrelsen, 2017-07-04, om tillstånd till ingrepp i område med
under mark dolda fornlämningar inom del av fastigheterna Versalen 5 och 8,
Sandby 67:1, fornlämning nr 93 i Södra Sandby socken, Lunds kommun,
Skåne län, projekt nr 779
Beställning, 2017-07-05, av analys av jordprov i samband med
fiskevårdsåtgärder i Sularpsbäcken, Lunds kommun, projekt nr 779
PM från Naturcentrum, 2017-08-10, ”Utlåtande om behov av
hydromorfologiska anpassningar i restaureringsprojekt (vattendrag)”, gällande
fiskevårdsåtgärder i Sularpsbäcken, Lunds kommun, projekt nr 779
Svar från Ekologgruppen, 2017-08-14, angående Naturcentrums ”Utlåtande om
behov av hydromorfologiska anpassningar i restaureringsprojekt (vattendrag)”,
gällande fiskevårdsåtgärder i Sularpsbäcken, Lunds kommun, projekt nr 779
Beställning, 2017-08-15, av vattendragsrestaurering i Sularpsbäcken S1, Lunds
kommun, projekt nr 779
Beställning, 2017-08-15, av vattendragsrestaurering i Sularpsbäcken S2, Lunds
kommun, projekt nr 779
Yttrande från Eslövs kommun, 2017-04-12, angående ansökan om
strandskyddsdispens för utrivning av dämme och anläggning av fiskväg i
Harlösabäcken, Eslövs kommun, projekt nr 780
Yttrande från Eslövs kommun, 2017-05-19, angående ansökan om
strandskyddsdispens för utrivning av dämme och anläggning av fiskväg i
Harlösabäcken, Eslövs kommun, projekt nr 780
Ansökan, 2017-05-24, om medel för restaurering av vattendrag samt
faunavårdande åtgärder i Harlösabäcken, Eslövs kommun, projekt nr 780
Beslut från Länsstyrelsen, 2017-05-29, angående anmälan om
vattenverksamhet med fiskevårdsåtgärder i Harlösabäcken i Eslövs kommun
Beställning, 2017-08-21, av vattendragsrestaurering i Harlösabäcken, Eslövs
kommun, projekt nr 779
Beslut från Länsstyrelsen, 2017-06-15, om bidrag för åtgärder för fria
vandringsvägar och biotopvård i Harlösabäcken och Sularpsbäcken, projekt nr
779 och 780
Länsstyrelsens meddelande om förhandsbesked, 2017-06-26, för genomförande
av förstudie för ansökan om miljöinvestering för anläggning av våtmark på
fastigheten Hammarlunda 7:1 i Eslövs kommun, projekt nr 781
Anmälan om vattenverksamhet, 2017-07-17, för anläggning av våtmark på
fastigheten Hammarlunda 7:1 i Eslövs kommun, projekt nr 781
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Samrådsinformation, 2017-08-08, för planerad anläggning av våtmark på
fastigheten Hammarlunda 7:1 i Eslövs kommun, projekt nr 781
Ansökan om bygglov. 2017-08-30, gällande vindpump för försörjning av
vatten till planerad anläggning av våtmark på fastigheten Hammarlunda 7:1 i
Eslövs kommun, projekt nr 781

Tillägg till anmälningarna:
 Protokollsutdrag från Lunds kommun, 2017-08-31, angående ”Lunds vatten –
Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun
 Protokollsutdrag från Lunds kommun, 2017-08-31, angående ”Lunds vatten –
Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun
 Beslut från Länsstyrelsen, 2017-09-15, gällande ansökan om miljöinvestering
för anläggning av fosfordamm på fastigheten Ry 4:1 i Eslövs kommun, projekt
nr 750
Styrelsen beslutar:
 att lägga anmälningarna till handlingarna.
§ 3.
Semi-Aquatic Life
Kristian Nilsson, projektledare för SemiAquaticLife informerar. Presentationen finns även på
hemsidan: http://kavlingean.se/Styrelsen.html.
Projektet genomförs som ett samarbete mellan Sverige, Danmark och Tyskland och har en
total budget på ca 5,8 miljoner Euro. I projektet ingår 11 områden i Skåne, varav Löddeåns
mynning är ett av dem. De åtgärder som genomförs i Skåne omfattar:
 Gräva nya dammar
 Restaurera befintliga dammar
 Röjning av invasiva arter och igenväxning
 Utsättning av strandpadda och lökgroda
 Stängsling
 Övervintringsmiljöer för grodor
 Informationsinsatser till allmänhet och markägare
 Åtgärdsplan för varje område samt inventering före och efter åtgärder
Vid Löddeåns mynning fokuserar projektet på lökgroda.
Styrelsen beslutar:
 att lägga informationen till handlingarna.
§ 4.
Recipientkontroll
Upphandling av konsult 2018-2020
Tette Alström lämnar mötet tillfälligt medan denna fråga behandlas.
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Anna Olsson redogör för inkomna anbud på upphandlingen av konsult för genomförandet av
samordnad recipientkontroll i Kävlingeån 2018-2020. Tre anbud har inkommit och öppnades
av kansliet 2017-09-08. Samtliga anbud uppfyller uppställda krav varvid samtliga anbud
förklarades giltiga. Priset fäller avgörandet. Anbudspriset var enligt nedan:
Anbud 1: 597 690 kr
Anbud 2: 602 265 kr
Anbud 3: 554 500 kr
Kansliet föreslår att styrelsen antar anbud 3.
Sydstens medverkan i recipientkontrollen
2014 kontaktade Sydsten vattenrådets kansli, på uppmaning av Länsstyrelsen, för att
undersöka möjligheten att medverka i den samordnade recipientkontrollen i Kävlingeåns
avrinningsområde.
Sydsten har två täkter i Kävlingeåns avrinningsområde; en vid Övedskloster varifrån vatten
pumpas till Torpsbäcken, och en i Hardeberga där vatten pumpas till Sularpsbäcken.
Ett förslag till Sydstens medverkan togs fram 2014 av Peter Weyvadt (Sydsten), Gert
Andersson, (Nordic Sugar samt tidigare ordförande i Kävlingeåns vattenvårdsförbund) och
Anna Olsson (Kävlingeåns vattenråd).
Sydsten går med som fullvärdig medlem i recipientkontrollen fr.o.m. 2018-01-01 och kommer
att debiteras lika mycket som de medlemmar som har en utsläppspunkt debiteras, t.ex.
Lomma kommun, Nordic Sugar och Kraftringen.
Öresunds vattenvårdsförbund
Öresunds vattenvårdsförbunds årsstämma ajournerades i våras och återupptogs i augusti.
Stämman valde att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
En extrastämma hölls i mitten av september då ansvarsfrihet beviljades. Tidigare ordförande
ställde ej upp för omval och Helsingborgs stads representant valdes till ny ordförande.
Övrigt
Inga övriga ärenden.
Styrelsen beslutar:
 att anta anbudsgivare nr 3 som konsult för genomförandet av
recipientkontrollen i Kävlingeån,
 att uppta Sydsten som medlem i vattenrådet fr.o.m. 2018, samt
 att lägga övrig information till handlingarna.
§ 5.
Vattenförvaltning
Bilaga 1
Moms
Thomas Quist och Carl von Friesendorff informerar om frågan gällande moms för vattenrådet.
Lunds kommun har under många år dragit av vattenrådets moms, men sedan Lunds kommun
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fick en ny redovisningschef tillåts inte detta längre. Sen i våras bokas istället vattenrådets
moms på ett särskilt konto i Lunds kommuns ekonomisystem och kommer att faktureras
vattenrådet vid årsskiftet. Hur momsen ska hanteras framöver har diskuterats och ett förslag är
att göra som i Segeåns vattendragsförbund och vattenråd där kommunerna faktureras för
momskostnaderna vid årets slut, men tyvärr har vattenrådet inte fått en skriftlig bekräftelse
från Skatteverket att det är tillåtet att göra på detta sätt. Ett annat förslag är att låta
momsregistrera vattenrådet.
Höje å vattenråd, som är i samma sits, har beslutat att i första hand uppdra åt Lunds kommun
att få ett besked från Skatteverket om det är tillåtet att använda den s.k. ”Segeå-modellen” och
att i andra hand uppdra åt Lunds kommun att låta momsregistrera vattenrådet.
Aktuella samråd/remisser
Vattenrådet har fått Dagvattenplan och Översvämningsplan för Lunds kommun på remiss.
Dagvattenplanen berör främst Höje ås avrinningsområde och kansliet har därför beslutat att
inte yttra sig.
Kansliet har tagit fram ett förslag till yttrande för översvämningsplanen. Jonas Johansson
informerar om översvämningsplanen för Lunds kommun och redovisar förslag till yttrande
enligt bilaga 1. Presentationen finns även på hemsidan: http://kavlingean.se/Styrelsen.html.
Deponi i Harlösa
Miroslav Han informerar om en deponi som upptäckts på en fastighet i Harlösa i Eslövs
kommun, intill Kävlingeån. Till fastigheten har byggnadsmassor från olika byggarbetsplatser
fraktats i många år. Fastighetsägaren är polisanmäld och har av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv förelagts ett förbud mot att hantera, tillföra eller flytta
massor på sin fastighet.
Övrigt
Inga övriga ärenden.
Styrelsen beslutar:
 att uppdra åt Lunds kommun att verka för att få besked från Skatteverket i
frågan om att kunna debitera ut moms på övriga kommuner,
 att i andra hand uppdra åt Lunds kommun att låta momsregistera vattenrådet,
 att uppmana Lunds kommun att ta ansvar för innevarande års momshantering,
 att godkänna redovisat förslag till yttrande gällande översvämningsplan för
Lunds kommun,
 att uppdra åt kansliet att kontakta Eslövs kommun för att få information
gällande Harrlösadeponin, samt
 att lägga övrig information till handlingarna.
§ 6.
Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II
Bilaga 2-4
Aktuella åtgärder
Tette Alström redovisar aktuella åtgärder enligt bilaga 2. Presentationen finns även på
hemsidan: http://kavlingean.se/Styrelsen.html.
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Dammar och våtmarker
Eslövs kommun
Nr 750, Ry 4:1. Entreprenad nästan slutförd.
Nr 781, Hammarlunda 7:1. Detaljredovisning. Våtmark som förses med vatten med hjälp av
vindpump. Förhandsbesked om finansiering, samråd med närboende pågår. Anmälan om
vattenverksamhet och ansökan om bygglov för vindkraftverk är inskickade.
Lomma kommun
Nr 767, Löddesnäs 1:1, Holländarehusen. Entreprenad nästan slutförd.
Fiskevårdsåtgärder
Nr 779, Södra Sandby, Sularpsbäcken, och nr 780, Harlösabäcken. Entreprenad slutförd.
Förstudie restaurering av sjön Vassen
Projektet slutredovisas i oktober. Resultaten så här långt i förstudien visar på ett totalinnehåll
av totalfosfor i sedimenten på ca 32 ton, varav ca 1 ton är lättillgänglig. Under
sommarmånaderna har det varit ett läckage av fosfor ur sjön, medan inkommande kväve har
reducerats i sjön.
Projekt Vombsjön
Jonas Johansson informerar, presentationen finns även på hemsidan:
http://kavlingean.se/Styrelsen.html.
Ekologgruppen tog i våras, på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd, fram en
faktasammanställning för Vombsjön. Faktasammanställningen innefattar en beskrivning av
sjöns status, förslag till övervakning, förslag till möjliga åtgärder samt slutsatser och
rekommendationer. Reduktionsfiske var en åtgärd som inte rekommenderades med bakgrund
av den information man hade när sammanställningen gjordes. Undersökningar har visat att det
standardiserade provfisket ger missvisande resultat då man ofta missar vissa arter och vissa
storlekar av fisk. Nu har det föreslagits att göra ett provfiske med en ny metod, notfiske. Detta
förslag har mötts av motstånd, framförallt från yrkesfiskarna.
Då det inte är möjligt att göra ett provfiske med bakgrund av ovanstående föreslås att en
temadag om Vombsjön anordnas, med en inhyrd moderator, dit alla berörda intressenter bjuds
in.
Dessutom föreslås att kansliet tillsammans med beredningsgruppen tar fram en ansökan till
Havs- och vattenmyndighetens Särskilda åtgärdsprojekt för ”Projekt Vombsjön”. Denna
ansökan föreslås bestå av följande delprojekt:
 Vassen – genomförande av åtgärder enligt slutsatser i pågående förstudie som pågår
 Borstbäcken – vattendialog samt åtgärder
 Provfiske – utreda möjliga konsekvenser av ett eventuellt provfiske i sjön
 Fiskeförvaltning – uppdrag till SLU om genomförande av utredning
 Digital databas – säkra all tillgänglig information om Vombsjön
 Framtagande av nytt undersökningsprogram för Vombsjön
 Undersökning av algtoxiner
 Utredning om internbelastning
 Undersökning av möjligheten att anlägga gäddvåtmarker i anslutning till sjön
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Styrelsen diskuterar frågan om provfiske i Vombsjön. Hans Ramel anser att det är en invasiv
metod som föreslås och att mer kunskap behövs. Jonas menar att kansliet fått väl underbyggd
information om att föreslagen metod inte skadar rovfisken.
Styrelsen är överens om att det är en bra idé att anordna en temadag samt att ta fram ett
förslag till ansökan om finansiering gällande fortsatt arbete i ”Projekt Vombsjön” i enlighet
med ovanstående.
Informationstavlor Björka
Tette Alström lämnar mötet innan denna fråga behandlas.
Anna redogör för förslag till framtagande av informationsskyltar vid Björka
översilningssystem enligt bilaga 3.
Upphandling av konsult 2018-2021
Anna informerar. Upphandlingen av konsult för 2018-2021 annonserades 2017-07-06. När
anbuden inkommit upptäckte kansliet att det fanns otydligheter i förfrågningsunderlaget vilket
gjorde att de inkomna anbuden inte var jämförbara med varandra. Kansliet tog då, i samråd
med Thomas Quist, beslut om att avbryta upphandlingen. Förfrågningsunderlaget har nu
förtydligats och annonseras på nytt. Kansliet föreslår att styrelsen uppdrar till presidiet, samt
ytterligare en kommunrepresentant att ta beslut om tilldelning efter att anbuden utvärderats.
Tilläggsbeställning analys- och instrumentkostnad
Anna redogör för förslag till tilläggsbeställning för analys- och instrumentkostnader enligt
bilaga 4. Kostnaderna för analys och instrument omfattas inte av grundanbudet för
upphandlingen.
Inskrivning av damm/våtmarksavtal i fastighetsboken
Anna har diskuterat frågan om inskrivning av damm/våtmarksavtal i fastighetsboken med
lantmäteriet i Lund och inskrivning kommer att påbörjas under hösten.
Ansvar efter avtalstid för vattenvårdsåtgärder
Carl von Friesendorff lyfter frågan om vad som händer när avtalstiden löper ut för
Kävlingeåprojektets/vattenvårdsprogrammets olika åtgärder. Vem ansvarar för skötseln efter
avtalstiden och vilka skydd har trätt i kraft? Är det möjligt att förlänga avtalen?
Övrigt
Inga övriga ärenden.
Styrelsen beslutar:
 att godkänna fortsatt arbete inom etapp II i enlighet med redovisad
planering,
 att uppdra åt kansliet att undersöka möjligheterna till finansiering av
”Projekt Vombsjön”,
 att uppdra åt kansliet och beredningsgruppen att ta fram ett förslag till
ansökan om finansiering av ”Projekt Vombsjön”,
 att vattenrådet ska arrangera en temadag om Vombsjön,
 att godkänna ansökan om medfinansiering från Region Skånes
miljövårdsfond för framtagande av informationstavlor vid Björka
översilningssystem,
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att godkänna beställning till Ekologgruppen för framtagande och
uppsättning av två informationsskyltar vid översilningen i Björka till en
kostnad av 49 tkr exkl. moms,
att godkänna att framtagande av informationstavlor görs även om
delfinansiering från Region Skånes miljövårdsfond ej beviljas,
att uppdra åt presidiet samt Thomas Lövskog, Kävlinge kommun, att ta
beslut om upphandling av konsult för genomförande av
Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2018-2021,
att godkänna tilläggsbeställning till Ekologgruppen på 421 tkr för
analyser och inköp av instrument, varav 203 tkr finansieras av
Länsstyrelsen,
att uppdra åt kansliet att utreda frågan om förutsättningar för
förlängning av avtal för, samt underhåll av, redan anlagda våtmarker,
samt
att lägga övrig information till handlingarna.
§ 7.
Reparation och underhåll

Underhållsåtgärder ska göras i 12 våtmarker anlagda inom Kävlingeåprojektet. Åtgärderna
består främst av rensning av vegetation och sediment, samt avverkning av buskar.
Förfrågningsunderlaget annonserades under sommaren och ett anbud har inkommit. Anbudet
låg på en rimlig prisnivå. Beställning av entreprenad görs på delegation i respektive kommun.
Styrelsen beslutar:
 att lägga informationen till handlingarna.
§ 8.
Övriga frågor
Bilaga 5
Sammanträdestider 2017
Styrelsen:
7/12

09.00

Beredningsgrupp:
8/11
08.30

Eslöv

Lomma

Budgetuppföljning
Anna redovisar budgetuppföljning för samtliga verksamheter enligt bilaga 5.
Publicering av protokoll
För att kunna publicera protokollet från mötet på hemsidan behöver styrelsen godkänna
publiceringen.
Representation i beredningsgruppen
Cecilia avslutar sin tjänst på Lunds kommun i september för att istället börja arbeta på
naturskyddsenheten på Länsstyrelsen. En ersättare för Cecilia är troligtvis på plats i januari
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eller februari 2018. Anna-Carin Linusson övertar tillfälligt ordförandeskapet i
beredningsgruppen tills en ny kommunekolog har anställts av Lunds kommun.
Matilda Gradin, ersättare för Helena Björn, har avslutat sin anställning och kommer att
ersättas av Adam Bahr från den 15 oktober.
Thomas Quist avtackar Cecilia Backe för hennes insatser i vattenrådet och överlämnar en
blomma.
Övrigt
Inga övriga ärenden.
Styrelsen beslutar:
 att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan,
 att välja in Adam Bahr som representant i beredningsgruppen, samt
 att lägga övrig information till handlingarna.

Thomas Quist tackar alla närvarande och avslutar mötet.
Lund som ovan

Anna Olsson
Vattenrådsmedarbetare

Justeras:

Thomas Quist, ordförande
Sjöbo kommun

Solveig Ekström Persson
Lunds kommun

