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Styrelsemöte 
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2. Anmälningar

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

• Förslag till ÖP, Eslövs kommun 

• Fjäderfäproduktion Örtofta 21:1, Eslövs kommun

• Kläckeri Ågerup 22:12, Sjöbo kommun





3. Årsredovisning 2016

• Verksamhetsberättelse och Bokslut

• Revisionen har granskat och 
godkänt

• Styrelsen ska nu godkänna och 
skriva under

• Därefter skriver revisionen 
revisionsintyg



3. Årsredovisning 2016

• Inga ändringar gjorda jämfört med 
den version som presenterades på 
förra mötet

• Förslag till beslut:

– Att godkänna årsredovisnignen, samt

– Att lägga övrig information till 
handlingarna



4. Budget och arbetsplan 2018

• Bygger på tidigare års arbetsplaner

• Vattenvårdsprogram, Recipient-
kontroll och Vattenförvaltning

• Reparation och underhåll utvärderas

• Inga stora förändringar

• Relativt vagt hållen, för att kunna 
anpassas till förändringar



5. Recipientkontroll

Upphandling av konsult
- Upphandling av konsult för genomförande av 

recipientkontrollen 2018-2020 behöver göras

- Eventuella utökningar av programmet har diskuterats -
Vombsjön

- En arbetsgrupp har tillsatts

Förslag till beslut:

- Att uppdra åt kansliet att upphandla recipientkontrollen i 
enlighet med gällande program, samt

- Att lägga övrig information till handlingarna



5. Recipientkontroll

Öresunds vattenvårdsförbund

- KVVF lämnade p g a höga adm kostnader

- KVR egen undersökning i Öresund – ålgräs

- Förändringsprocess pågår i ÖVF

- Samarbete kring Öresund är önskvärt

- Arbetsgruppen för recipientkontrollen följer frågan

- Kan leda till ansökan om medlemskap för KVR i 
ÖVF



5. Recipientkontroll

Öresunds vattenvårdsförbund

Förslag till beslut:  

- att lägga informationen till handlingarna



5. Recipientkontroll

Jordbruk och recipientkontroll

- Remiss från Lst för ett år sedan

- Försök att få med jordbrukssektorn i 
recipientkontrollen

- Lst föreslog bl a Skåne skulle gå före övriga landet

- Lst sammanställt remissvaren och dragit slutsatser



5. Recipientkontroll

Jordbruk och recipientkontroll

Remissvar:

- Alla remissinstanser säger nej till att Skåne ska gå 
före

- Vattenråden m fl kan tänka sig att ta in fler 
medlemmar i SRK

- Kommunerna MF är inte beredda att ställa krav på 
vu att bedriva recipientkontroll

- Lst analys av jordbrukets påverkan är rimlig



5. Recipientkontroll

Jordbruk och recipientkontroll

Lst arbetar vidare:

- Avvakta nationella aktiviteter

- Vid prövning och tillsyn ställa krav på 
recipientkontroll

- Uppmana kommunerna att ställa krav

- Ta fram förslag på miniminivå för recipientkontroll

- Revidera tillsynsvägledning



5. Recipientkontroll

Jordbruk och recipientkontroll

Lst har föreslagit:

- HaV att Skåne kan ingå i pilotprojekt på omr

- NV att växtodling bör införlivas i gällande 
regelverk för prövning och anmälan enligt MB



5. Recipientkontroll

Jordbruk och recipientkontroll

Lst har föreslagit:

- HaV att Skåne kan ingå i pilotprojekt på omr

- NV att växtodling bör införlivas i gällande 
regelverk för prövning och anmälan enligt MB

Förslag till beslut:

- Att lägga informationen till handlingarna



6. Vattenförvaltning

Aktuella samråd/remisser

– Örtofta sockerbruk



7. Vattenvårdsprogram

Upphandling av konsult 2018-2021

- Sista året av etapp II

- Etapp III 2019-2021

- Svårare att förutsäga vilka åtgärder som 
kan genomföras

- Svårare att komma fram t ex med 
våtmarker



7. Vattenvårdsprogram

Upphandling av konsult 2018-2021

- Inte sätta upp fasta mål i 
förfrågningsunderlag

- Beskriva ett antal åtgärdskategorier

- Handla upp ett visst antal timmar

- Låta konsult arbeta med de åtgärder 
som är framkomliga

- Ha tätare avstämning konsult-kansli



7. Vattenvårdsprogram

Upphandling av konsult 2018-2021

- Större flexibilitet anpassning till 
åtgärder som kan få stöd

- Projekt Vombsjön

- Återställning Kävlingeån

- Lägre timpris 

- Rättvisare utvärdering inkomna anbud



7. Vattenvårdsprogram

Upphandling av konsult 2018-2021

Förslag till beslut:

- Att uppdra åt kansliet att handla upp 
konsult för genomförandet av sista året 
av etapp II och för etapp III enligt 
redovisad planering, samt

- Att lägga övrig information till 
handlingarna



8. Övriga frågor

Sammanträdestider 2017

Styrelsen:
21/9 09.00 Tomelilla
7/12 09.00 Eslöv

Stämma och konstituerande 
styrelsesammanträde:

18/5 09.00 Hörby

Beredningsgrupp:
23/8 08.30 Kävlinge
8/11 08.30 Lomma



8. Övriga frågor

• Projekt Vombsjön

• Publicering av protokoll

• Ekonomiadministration

• Strandskydd i Skåne

• Övrigt



8. Övriga frågor

Förslag till beslut:

- Att uppdra åt….. att arbeta för att lösa 
ekonomiadministrationen

- Att informera berörda markägare om 
strandskydd

- Att godkänna att protokollet publiceras 
på hemsidan, samt

- Att lägga övrig information till 
handlingarna



Tack för idag!


