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2. Anmälningar
• Sydvatten ny vattenledning under Klingavälsån

• Swerock bergtäkt Veberöd

• Åtgärdsprogram Havsnejonöga

• Beställning reduktionsfiske Sövdesjön

• Föreläggande till Lunds kommun, våtmark vid Flyinge

Tillägg:

• Yttrande Sydvatten

• Yttrande Swerock

• Vattenkraftsanläggning Lilla Harrie, 

Mellanmöllan & Bösamöllan
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3. Recipientkontroll

• Förfrågan om att ta över två hydrologiska 
vattenföringsstationer från SMHI

– Två stationer för mätning av vattenföring, 
Björkaån (Eggelstad) & Klingavälsån

– Drift & underhåll ca 8-13 tkr/år

– Sydvatten ev. intresserade av stationen i 
Eggelstad



3. Recipientkontroll

• Öresunds vattenvårdsförbund
– Kortfattad och summarisk årsrapport
– Avsaknad av bokslutskommentarer
– Behov av en tydligare redovisning av kostnader för 

administration
– Omotiverad hög kostnad för administration
– Oklarheter kring upphandling av administration och 

recipientkontroll
– Avsaknad av redogörelse för de kontakter som ÖVFs

tekniskt sakkunnige har haft med olika myndigheter
– Omotiverat många möten per år med arbetsutskott 

och styrelse (totalt 12 möten/år)



3. Recipientkontroll

• Öresunds vattenvårdsförbund
Senaste året har det skett positiva förändringar:

– Ny ordförande har tillträtt

– Administrationen har handlats upp i konkurrens

– Transparensen i ÖVF har förbättrats (protokoll, stadgar 
m m finns nu tillgängliga på hemsidan)

– Antal möten har minskat

Med anledning av de förändringar som skett 
aktualiseras nu frågan om att gå med i ÖVF



4. Vattenförvaltning

• Vattenförvaltningsutredningen (SOU)

En särskild utredare ska utreda och utvärdera 
ansvarsfördelningen, beslutanderätten och 
organiseringen av myndigheterna inom 
vattenförvaltningen.



4. Vattenförvaltning

• Vattenförvaltningsutredningen (SOU)
Utredaren ska bl.a.

• föreslå hur organisationen bör vara utformad för 
att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad 
och ändamålsenlig förvaltning av yt- och 
grundvatten som uppfyller ramdirektivets krav,

• föreslå hur finansieringen av de åtgärder 
som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan 
säkerställas, och

• lämna nödvändiga författningsförslag.



4. Vattenförvaltning

• Vattenförvaltningsutredningen (SOU)
Förslag till förändringar ska syfta till att 
säkerställa att EU:s ramdirektiv för vatten följs. 
Utredaren ska vid utformning av förslagen ta 
särskild hänsyn till behovet av en tydlig 
ansvarsfördelning, en legitim och öppen 
beslutsprocess för miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner samt 
samverkan på regional och lokal nivå. 



4. Vattenförvaltning

• Vattenförvaltningsutredningen 
(SOU)
Hur kommer vattenrådet in i bilden?

• Utredningssekreteraren varit här

• Björn Abelson (HVR), Jonas och Anna lämnade 
synpunkter

• Tryckte på vikten av organisationer på 
avrinningsområdesnivå 



4. Vattenförvaltning

• Vattenkraftverk i Kävlingeån

Lilla Harrie, Bösmöllan och Kvarnvik



4. Vattenförvaltning

• Vattenkraftverk i Kävlingeån
Lilla Harrie, Bösmöllan och Kvarnvik

• 2013 föreläggande från Länsstyrelsen om att söka tillstånd 
för vattenverksamhet

• Ansökan inlämnad maj 2015, komplettering dec 2015 & 
nov 2016

• Domslut Mark- och miljödomstolen mars 2018

• Överklagan av dom 

• Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen beviljas 
i juli 2018

• November 2018: Vattenrådet får handlingar för yttrande 
– 29/11
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5. Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II

• Fokus Vombsjön
– Start/informationsmöte 6/11

– Ca 120 pers närvarade

– Flera intressanta förslag inkom under kvällen

– Medial uppmärksamhet

– Aktivitet 1, Digitalisering, arkivering och 
tillgängliggörande, har påbörjats

– Aktivitet 3.1, Kartläggning miljöövervakning, 
är i stort sett slutförd



5. Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II

• Reduktionsfiske Sövdesjön
– Planerat notfiske 21 dagar höst/vinter 

2018/2019
– 8-9 dagar hittills
– När vattnet blir kallare samlas mört och braxen i 

sjöns djupare delar – enklare att fånga med 
noten

– Mål: 55-60 ton under två säsonger
– Fisket har uppmärksammats i SVT samt i flera 

tidningsartiklar
– Förslag om bildande av fiskevårdsområde



5. Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II

• Ansökan om bidrag till fiskevårdsåtgärder 
vid Rinnebäck i Kävlingeåns huvudfåra
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5. Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II

• Förnyat samarbetsavtal

– Nuvarande samarbetsavtal går ut 2021

– Om åtgärdsarbetet ska fortsätta nytt avtal

– Förslag till tidsplan för process

– Första aktivitet att ta fram 
diskussionsunderlag/förstudie (pågår)

– Erbjuda kommunerna föredragning

– Intern process i kommunerna



6. Reparation och underhåll

• Pågående arbete

Upphandlade åtgärder slutförs

• Övrigt

– Fortsatt arbete 2019-2021

– LOVA-ansökan



7. Övriga frågor

• Förslag till sammanträdestider 2019

Styrelsen:
14/2 09.00 Lund
25/4 09.00 Sjöbo
27/9 09.00 Tomelilla
5/12 09.00 Eslöv

Stämma och konstituerande styrelsesammanträde
29/5 09.00 Preliminärt Vomb, alternativt Kävlinge

Beredningsgrupp:
23/1 08.30 Hörby
3/4 08.30 Höör
29/8 08.30 Kävlinge
6/11 08.30 Lomma

•



7. Övriga frågor

• VattenAtlas
– Presentation Havs- och Vattenmyndigheten

– HaV intresse att ta över förvaltningen

• Strandskydd
– Skrivelse till Miljödepartementet och 

Naturvårdsverket våren 2018

– Miljöministern meddelat att man arbetar med 
frågan



7. Övriga frågor

Budget-
uppföljning
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7. Övriga frågor

• Publicering av protokoll



Tack för idag!


