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Nr Fastighet AnsvarigMedarbetare
Planerat 2022-

23 Yta Längd STATUS
timmar ha m

U777 Sandby 67:2 mfl TA/MW SW, MW 660,00

2022-09: Grön entreprenad ute på upphandling, omgång 2 (inga anbud första omgången) - (Ca 90 h togs från 
buffert och admin i planeringen).
Övrigt arbete är entreprenadkontroll - se separat budgetpost.

Ö807 Böstofta 19:3, Rolsberga kvarn HB FH 270,00 0,3 250

2022-09-15: Lst har uppdaterat beslutet om vattenverksamhet till vad som blir det slutgiltiga, med efterföljande 
kontrollprogram. efter beställning är entreprenaden nu redo att verkställas, förutsatt att flödena inte är för höga 
och entreprenören har tid. 
Direktupphandling - öppning 20220822 - Lägsta anbud ca 500 000 kr.
2022-08-17: Avtal påskivna. 
Kontrollprogram efter entreprenad: Pegel vid omlöpet. ger möjlighet att kontrollera i 2 år - uppskattning ca 50 000 
kr för att EG ska ordna detta. MÄ gör egenkontroll. 

U400 Flödesdämpande åtgärder-Veberöd TA BW 90,00

 
Vanstad kostar 1 Mkr, dvs mycket dyrt. 
I Veberöd är det ängre sträckor plank och högrenivåskillnad. 2022-09: Upphandlingsunderlag färdigställs efter 
klarteckan från VR. Förbehålling om rätt att förkasta uppdraget om pris ej fördelaktigt. 

E401 Vattendialog Östra Strö EB RN 100,00
2022-09: Vi ska försöka få til lett möte under hösten. Ämnet ska vara riktat till markägare med stor yterosion på 
sina ägor , vilket är ett problem invid Bråån vid Östra strö.

402 Tekniska förb. Bef dammar BW TA 40,00 Presenterades av BW under beredninsgruppsmötet den 7/9.

S794 Vassen, Mölledammen BW TA 210,00 110

2022-08:
Lst har nu tittat på dammsäkerhetsutr och begärt kompletteringar från MÄ.
När frågan om dammsäkerhet är utredd: Möte i fält med Anton och Britta Roos på kulturmiljö.

Intresseanmälningar STATUS

25 intresseanmälningar ska bedömmas TA SW 150

2022-09: 30 lägen bedömda. Bedömning utifrån potentiell näringsrening ska göras för de projekt tas vidare. 
Fiskevårdsobjekt utreds kvalitativt. En handfull har potential nog att tittas vidare på. Ett delprojekt kommer tas 
vidare i närtid, resten vilar i väntan på utrymme i budget och resurser. Slogstorp 10:25 el. Benstorp 2:4, Eslöv har 
högst potential.

Nr Detaljprojektering

S829

829 Brösarp 3:7 m fl

SW MJ (TA) 250 1,5

2022-08. Lst var ute i våras. Lst hade synpunkter/diskussion i mejlform. A Nicolle. 2022-06-28: Möte med DF, de var 
positiva, DF behöver omprövas. Nu: Gå vidare med DF. Överenskommelse på sammanträde i okt --> Omförrättning. 
Mål: Skicka in anm VV och omprövning innan jul. Lagt till 100 h för hantering av DF.

S849 849 Brösarp 4:15 m.fl MJ SW (TA) 150 1 Se 829 ovan. Hantering av DF sker inom 849,..

569 Uppbrytning kulvert
HD BW (BA?) 150 1

Anna Ljung. Ca 800 m ny bäck och en-två höljor. Möte med MÄ 2022-06-29. MÄ fortsatt positiv. Proj höst vinter 
2022-23. Beräkning och avstämning kring schaktmassor. Anl 2023.

S839
Grimstoftabäcken - dialog

MJ HB(fisk) 150 0,5
Återupptas efter semestrarna. MJ och HB har gjort en första bedömning. 1-2 lägen kanske kan anläggas under 
2023, fler lägen finns. Hörr 2:5 våtmark inlyft under detaljprojektering.

KVVP, Uppdrag  ”Genomförande av del av etapp II, 
samt etapp III” 

Pågående projektering och utredning från 2018-2022

Nya projekt 2022-2023

Kävlingeåns styrelsemöte 2022-09-20
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Vandringshinder Björkaån Bråån
FH

HB 
(MWu?) 150

FH driver, HB bollplank. Prata med Tolånga förening och Lst. Tas vidare i höst. Möjlig anläggning 2023-24, givet att 
intresse finns. 2022-08: Lst planerar en inledande kontakt med Elsövs GK om dämmet i Bråån, hänvisar till VR om 
att hjälp kan finnas att få.

853 853 Hörr 2:5 - Våtmark NS TA 150 0,5 MJ avlastad detta delproj. Nina leda arbetet? /Jag kan göra en inlednade studie TA

Våtmark fr intresseanm - Projekt 7
TA RN 150 0,5 Slogstorp 10:25 el. Benstorp 2:4, Eslöv. Vidare förprojektering behövs för båda, sedan prioriteras ett. RN backup

Projekt 8  - tas bort - - - - Timmar omfördelas till Sanby och LONA-rapport Vanstadsbäcken.

Entreprenadkontroll Yta, ha Längd, m
E821 E821 Hjularöd HB TA 50 1,2 Slutbesiktigad 2022-09.
H796 H796 Oderup BW SW/NS 40 1 Slutbesiktigad 2022-05.

831, 
837 Vanstad plankdämmen (831 och 837) SW TA (RN) 100

Båda dämmena anläggs i samma entreprenad: JKN 1 Mkr (ek). 2022-06: Bett JKN välja billigare träslag - JKN har 
svårt att få in offerter från underlev. pga garantiproblem med vattentryck. VR kan behöva ta större ansvar pga 
pilotprojekt. 
2022-09: Entreprenad igång. Ett lågt plank satt. JKN har återkommit med priser på trä och alternativ till stolpar. Ny 
metod för stöd med långa H-balkar för att få ned pris. Priser specas detaljrikt nog för att man ska kunna avgöra om 
man vill gå vidare med Veberöd. 

U777
U777 Sandby

TA SW/MW 111 5 2000
2022-09: Pågående entreprenad, schaktning pågår. 
Upphandlignunderlag grön entreprenad låg ute fram till slutet av aug, inga anbud, ny omgång i sep. 

E524
524 Skarhult

JK TA 15
2022-08:Våtmark besiktigad och klar. Avgrävd bevattningsledning reparerades som tillägg, markägaren tog hälften 
av denna kostnad och vattenrådet hälften. Planteringsplan ska göras. 

Nr Reperation o underhåll Ansvarig Timmar Yta Längd

S157 Vollsjö säteri TD BB 60

2022-06: Provsvar inkomna, något förhöjda halter av Cd.
Rensning - sedimentprovtagning - man behöver hävda att det är mindre än ringa risk att miljön påverkas. 
Reningsverk uppströms. 2022-08: Ekologigruppen har gjort PM med bedömning, om massorna återanvänds direkt 
klassas de inte som avfal, hänv NVV 2009:5. Karl Asp tar frågan vidare.

S372 Björka TA KH/HB? 90

Det finns ett beslut (från 2017-04-11) om att Sjöbo kommun ska stå för underhållskostnaderna för Björka 
översilnings huvudfåra. Sjöbo förväntas göra en beställning på ca 40 kkr för planerat underhåll nu.
Vattenrådet får besluta vidare om hur underhållskostnaderna, som framgent förväntas bli ca 55 kkr/år i medel ska 
fördelas.
Beslut kommer sedan att biläggas skötselplan.

806 Örtofta 21:1 TA 25

2022-08: Delar av en vattenledning som ligger i vallen (mot alkärret) behöver tas bort, tömmer annars dammen på 
vatten vid höga nivåer. Dammen töms nu (genom bevattning), sedan ska JKN ut när det är bra förutsättningar och 
reparera (ingår i entreprenad). 

EJ AVROPADE

4 st -
Behov finns av att fortsatt underhålla hittills anlagda åtgärder. 2022-09: Fyra aktuella objekt för rep och underhåll 
finns som ej är avropade.

Utveckling och dialog
Utvecklingsarbete 50 Minskad från 150 till 50.

Information, dialog 80
VR har bett EiG att ta dialog med Revinge by ang översvämn, samt med Kävlingeån FVO ang åtg vid Rinnebäck. 
Minskad från 100 till 80.

Underlag, stöd till projektkontor 50 Hittills: Underlag till totalentreprenad.
Inmätning Kävlingeån Getinge-E22 FH 18,5 Metria mätte in. FH båtförare och guidning för transektplacering, samt författande av PM. Klart 2022-07

Vanstadbäcken LONA-rapportering TA 100
Nytt delprojekt 2022-09. Eftersom att Vanstad ska betraktas som ett pilotprojekt som blir avgörande för framtida 
liknande åtgärder.

Ändrade siffror för prognos av tidsåtgång (Planerat 2022-23) i rött.
Prognoserna ändras efter delprojektens fortgående samt vid nya prioriteringar.

Kävlingeåns styrelsemöte 2022-09-20



Aktuella vattenvårdsprojekt

LONA - flödesdämpande åtgärder
Uppströms Veberöd

LEVA – Åtgärdsplan
Vanstadsbäcken

LONA-Vattendialog 
Östra Strö-bäcken

807 Rolsberga kvarn
Vandringshinder

836, 
flödesdämpning

831, 837 Flödesdämpning plank
Vattendialog och fokus för andra utredningar

Förprojektering
Projektering
Upphandlade/genomförs 2022-23
Klara 2021-22
Vilande

796 Oderup våtmark 
m flödesdämpning

569 Rolsberga

829, 849 Brösarp

Vassen Mölledammen 
Vandringshinder/fördröjning

777 Sandby
våtmark, 
tätortsnära rekreation

821 Hjularöd våtmark

524 Skarhult 
bevattningsdamm

Grimstoftab.
853 Hörr

Tolånga kvarn nedre


