Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB – Protokoll Arbetsutskott

Protokoll för arbetsutskottsmöte med Vegeåns vattenråd, måndagen
22 november 2021 klockan 09:00, digitalt möte via MS Teams
Kallade ledamöter
och ersättare:
Charlotte Wachtmeister
Krister Nilsson
Henrik Thott
Ulf Cronbring
Conny Olsson
Rudolf Tornerhjelm

Organisation:

Roll:

Närvaro:

Dikningsföretag
Dikningsföretag
Kommunerna
Kommunerna
Industrierna
Industrierna

Ordförande
Styrelsemedlem
Vice ordförande
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem

X
X
X
X

Övriga kallade:

Organisation:

Roll:

Närvaro:

Sofia Jezek
Karin Johansson
Olof Persson
David Szakal
Niklas Ögren
Oscar Gustavsson Ekberg
Anna Olsson
Balthazar Forsberg
Mathias Kopka
Petra Johansson
Geraldine Thiere
Maria Thyr
Solveig Ahlbin berg
Rose-Marie Stigsdotter

NSVA
Ludvig co
Sweco
Ängelholms kommun
Bjuvs kommun
Bjuvs kommun
Helsingborg stad
Svalövs kommun
Svalövs kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Ängelholms kommun
Ängelholms kommun
Ängelholms kommun

Adjungerad
Kassör
Sakkunnig
Sekreterare

X
X
X

X
X

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla medverkande välkomna tillbaka från sommaruppehållet och öppnar
mötet.
2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll väljs Henrik Thott.
3. Godkännande av föredragningslista
Listan godkänns med nedanstående tillägg under punkten övrigt:
 Vegeåns vattenråd har blivit kontaktade av Åstorps fiskevårdsförening.
 Ny medlem – Hasslarp utvecklings AB.
 Datum för medlemsmöte/seminarium till våren 2022.
 Samverkansmöte för vattenkraftverk i Vege å.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.




Arbetsutskott/Beredningsgrupp 2021-09-10
Styrelsemöte 2021-10-04

5. Rapporter
Inget att presentera.
6. Sakkunnig informerar om lägesrapport av arbete med ”Haberga 3:26” samt ”Billesholms
gård 1:71”
Möte med entreprenör genomfördes 2021-10-08. Lämnat in ansökan om dispens från
biotopskydd samt en anmälan om vattenverksamhet. En av våtmarkerna har flyttats till
andra sidan ån. Flytten har beviljats av Länsstyrelsen. Markägarna är involverade i arbetet
och har dialog med entreprenören.
7. Information från arbetsgrupp för invasiva arter
Möte med länsstyrelsen 2021-11-01. Länsstyrelsen gästade mötet med Cajza Eriksson som
jobbar med invasiva arter. Länsstyrelsen planerar att skicka ut information till berörda
markägare som har jätteloka på marken. Vattenrådet planerar invänta arbetet från
Länsstyrelsen för mer information. Arbetsgruppen har tagit fram en skrivelse med förslag för
hantering av bidrag till invasiva arter. Skrivelsen presenteras till styrelsen på kommande
möte.
8. Övrigt
a. Vattenrådens dag i Göteborg, 10 december 2021 (möjlighet till digital medverkan).
Sista dag för anmälan 25 november.
b. Vegeåns vattenråd har kommit överens med Ängelholms kommun om pris för
sekretariat för 2022. Tar samma pris som föregående år.
c. Nya medlemmar
i. Hasslarps Utvecklings AB, äger och förvaltar fastigheter. Vegeåns vattenråd
har godkänt företaget som medlem i kategorin företag och företaget betalar
därmed den avgift som gäller för företag. 800 kr i medlemsavgift och 3000kr,
som är minimiavgift för del av kontrollverksamheten.
ii. Ordförande Dieter Eckhoff från Åstorps Sport- och Fiskevårdsförening har
kontaktat sekreterare och ordförande i Vegeåns vattenråd – föreningen har
planer på att genomföra åtgärder i ån (bägge sidor om motorvägen E4). De
har uppmanats att bli medlemmar i Vegeåns vattenråd samt ta kontakt med
Sportfiskarnas representant Lars-Olof Kristensson för att initialt föra deras
talan.
d. VattenAtlas
i. För att styrelsen ska kunna ta beslut så bör kommunerna inkomma med ett
beslut till nästa styrelsemöte. Material som efterfrågats i dialog mellan
Ängelholm och VattenAtlas listas nedan:
1. PLAN/NATUR
a. Detaljplaner (gärna med länk till plan som attribut om de
finns publicerade)
b. Pågående detaljplaner
c. Kommunalägda fastigheter
d. Översiktsplan (planerad markanvändning, linjer/ytor)
e. Grönstruktur (linjer/ytor, skapas ibland som underlag till ÖP)
f. Naturvårdsprogram/naturvärdesintentering
g. Eventuella skyfallskarteringar / översvämningskarteringar
2. VA

a. Verksamhetsområden VA (Obs: VattenAtlas har redan data
från NSVA för hela deras område)
b. Utlopp dagvatten/spillvatten/övriga
c. Reningsverk
3. MILJÖ
a. Miljöfarlig verksamhet, djurhållning
b. Enskilda avlopp
c. Deponier / förorenad mark
e. Digitala signaturer
i. Inkomna förslag har granskats. Sekreteraren har presenterat resultatet för
arbetsutskottet som föreslår till styrelsen att Verified matchar
verksamhetens behov.
f. Samverkansmöte för miljöprövning av vattenkraftverk i Vegeåns avrinningsområde
i. Länsstyrelsen har skickat inbjudan till kommunerna, organisationer samt till
verksamhetsutövare för ett samverkansmöte angående miljöprövning av
vattenkraften, prövningsgrupp Vegeå. Inom Vegeåns avrinningsområde
omfattas endast ett vattenkraftverk, Möllarps Säteri.
g. Datum för medlemsmöte/seminarium – våren 2022
i. Förslaget är att mötet planeras hållas digitalt på kvällen den 2 mars 2022,
detta på grund av det osäkra läget i pandemin.
9. Nästa möte
Nästa möte är ett styrelsemöte, planerat datum är 6 december 2021. Sekreteraren planerar
boka i Ängelholms lokaler.
10. Mötets avslutande
Ordförande tackar medverkande för ett effektivt möte och avslutar mötet för arbetsutskottet
den 22 november 2021.
2021-11-25 Vid tangenterna:

Justeras*:

_________________________________

_________________________________

David Szakal

Charlotte Wachtmeister

Justeras*:

_________________________________
Henrik Thott
*Protokollet har blivit kontrollerat och godkänt av samtliga justerare men på grund av rådande
pandemi har det ej funnits tillfälle att signera fysiskt.

