Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB – Protokoll Arbetsutskott

Protokoll för arbetsutskottsmöte med Vegeåns vattenråd och Vegeåns
Service AB, tisdagen 1 november 2022 klockan 09:00, digitalt möte via
MS Teams
Kallade ledamöter
och ersättare:
Krister Nilsson
Vakant
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

Övriga kallade:

Organisation:

Roll:

Närvaro:

Sofia Jezek
Karin Johansson
Ida Eriksson
Olof Persson
David Thorstensson
Niklas Ögren
Oscar Gustavsson Ekberg
Anna Olsson
Balthazar Forsberg
Mathias Kopka
Petra Johansson
Julia Magiera
Maria Adolfsson
Rose-Marie Stigsdotter

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

Adjungerad
Kassör
Kassör
Sakkunnig
Sekreterare

X
X

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla medverkande välkomna och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll väljs Henrik Thott.

3. Godkännande av föredragningslista
Listan godkändes med nedanstående punkt adderat under ”övriga frågor”
•
•
•

Utskick av planerade underhållsåtgärder
Skrivelse - kommunernas engagemang i vattenrådet
Riktlinjer – Bekämpning av invasiva växter

Punkten ”Budgetuppföljning” stryks från mötets föredragslista

X
X

X
X
X
X
X
X

4. Föregående protokoll
•
•

Konstruerade styrelsemöte 2022-10-04
Styrelsemöte 2022-10-04

5. Utredning – anställning av åtgärdssamordnare
Sakkunnig har inlett arbetet och tagit hjälp av beredningsgruppen som har viss erfarenhet
kring åtgärdssamordningsarbete i andra vattenråd. Beredningsgruppens tjänstepersoners
uppgift blir att känna av läget i de olika kommunerna avseende möjligheten att öka den
ekonomiska finansieringen för en eventuell samordningstjänst. Beredningsgruppen har
upplyst om det osäkra ekonomiska läget. Utifrån prognoser kommer Sverige att gå in i en
lågkonjunktur under nästa år, vilket mest troligt kommer att resultera i mindre stöd till
denna typ av tjänster och projekt. Sakkunnig informerar om att ett förslag förväntas kunna
presenteras till nästa årsstämma för beslut. Sakkunnig kommer i nästa stega att ta kontakta
Rönneås vattenråds koordinator för att utreda eventuella samverkansmöjligheter. LONA/LOVA-stöd kommer med största sannolikhet kunna sökas för tjänsten.
6. Återkoppling – Samarbete med skolan för kommersiella drönaroperatörer i Ljungbyhed.
Ordförande har inte fått någon återkoppling från drönarskolan. Beslutar att sekreterare ser
till att kontaktperson på skolan får ta del av protokoll från styrelsemötet 2022-10-04.
7. Dagvatten – Detaljplan i Hyllinge
I detaljplanen Hyllinge 36:326 vill man bygga ett logistikcentrum. Exploatörerna har nu en
muntlig överenskommelse med de två dikningsföretag som kommer att mottaga genererat
dagvatten från det detaljplanerade området. Ett skriftligt avtal kommer att skrivas inom kort.
Det har gjorts en utredning om hur exploatörerna ska omhänderta genererat dagvatten som
ordförande tagit del av. Styrelsen kommer fortsättningsvis att följa ärendet.
8. Vattenatlas – Uppdatering av data
Sofia Jezek informerar om att vattenrådet bör skicka in information om de åtgärder
vattenrådet gjort i egen regi till Vattenatlas. Sekreterare tar kontakten med Vattenatlas och
ser vilken typ av data de önskar från oss avseende de två våtmarkerna som nu anlagts.
9. Rapporter
Sakkunnig informerar om att en slutredovisning kommer att skickas in till länsstyrelsen
under veckan avseende de två våtmarkerna som vattenrådet fått LONA-stöd för att anlägga.
10. Övriga frågor
•

Utskick av planerade underhållsåtgärder
För att styrelsen ska kunna avsätta en relativt verklighetsförankrad budget för det bidrag som
dikningsföretagen kan erhålla vid genomförda underhållsåtgärder så är dikningsföretagen
tvungna att inkomma med planerade åtgärder ett till två år innan genomförningsdatum.
Ordförande, sakkunnig och kassörska tar fram förslag på budgeterat belopp, baserat på
dikningsföretagens planer för åtgärder, till 2024 års budget. Förslaget ska presenteras på

nästa styrelsemöte den 29 november. Frågan om hur riktlinjerna för utbetalning till
dikningsföretagen ser ut lyftes och riktlinjerna adderas därmed till detta protokoll, Se bilaga 1
”Faktureringsunderlag”.
•

Skrivelse - kommunernas engagemang i vattenrådet
Ordförande föreslår att det skickas ut en skrivelse till medlemskommunerna inför valet av
representanter från kommunerna i vattenrådet. Skrivelsen ska innefatta en önskan av insatta
och engagerade representanter från medlemskommunerna.

•

Riktlinjer – Bekämpning av invasiva växter
Eftersom det är kommunerna som finansierar stödet för bekämpning av invasiva växter så
kan det ligga i kommunernas intresse att styra bekämpningen till visa typer av tekniker,
exempelvis exkludera kemisk bekämpning som en stödberättigande bekämpningsmetod.
Beredningsgruppens tjänstepersoner får i uppdrag att prata med sin kommunorganisation
om eventuella krav på bekämpningsmetod. Eventuella korrigeringar i riktlinjerna avseende
bekämpningsmetod blir först aktuellt för år 2024. Aktuella riktlinjer, se bilaga 2 ”Anmälan –
Bekämpning av invasiva växter”

11. Kommande möten
Preliminära datum för år 2022:
o

12.

2022-11-29 Styrelsemöte

Mötets avslutande
Ordförande tackar medverkande och avslutar mötet för arbetsutskottet den 1 november
2022.

2022-11-03 Vid tangenterna:

Justeras*:

_________________________________

_________________________________

David Thorstensson

Krister Nilsson

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.

Arbete med bekämpning av invasiva växter
Medlemmar i Vegeåns vattenråd kan äska medel av vattenrådet för bekämpning av invasiva
växter. Bidraget gäller endast för de som är medlemmar i vattenrådet. Eftersom det finns en
begränsad mängd medel för ändamålet är det först till kvarn som gäller. Det finns därmed
inte några garantier på att medlemmen erhålls bidrag för de åtgärder man anmäler. För att
öka möjligheten att ta del av bidraget är det viktigt att inkomma med er anmälan så fort som
möjligt, dock senast den 8 maj 2022.

Riktlinjer
Ersättning: Högsta ersättning utan speciellt godkännande från vattenrådet är 0,75% av
prisbasbelopp.
(2021 prisbasbelopp 47600 => 357 kr/timme)
(2022 prisbasbelopp 48300 => 362 kr/timme)
Eventuell högre timersättning skall godkännas av vattenrådet innan arbete påbörjas.

Arbete utfört av markägare på egen mark: Utfört arbete skall vidimeras med foto eller på
annat lämpligt sätt.

Arbete beställt av dikningsföretag: Utfört arbete vidimeras av lämplig person i
dikningsföretaget.

Arbete utfört av behörig person på annan plats där behov finns: Utfört arbete vidimeras av
lämplig person i närliggande dikningsföretag, genom foto eller på annat lämpligt sätt. Arbete
skall anmälas till dikningsföretag eller vattenråd innan arbete påbörjas.

Arbete mer än 10m från huvudfåran eller biflöde: Om ersättning skall erhållas skall arbetet
godkännas av vattenrådet innan arbete påbörjas.

Karta som visar var arbete utförts skall bifogas, samt faktura på utfört arbete.

Blankett för anmälan
Dikningsföretag/fastighetsägare

Telefonnummer

e-postadress

Fastighetsbeteckning/ postadress

Sker arbetet mer än 10 m från huvudfåran eller biflödet?
Ja
Nej
Åtgärdsmetod (t.ex. Slaghack, rotkapning)

Uppskattad kostnad

Övriga kommentarer

Bifoga gärna karta, med tydlig markering av området där bekämpningen ska utföras.

Anmälan insändes senast den 8 maj 2022 till:

Postadress

E-postadress

Vegeåns vattenråd
C/o Ludvig & Co
Ida Eriksson
Box 1134

ida.eriksson@ludvig.se

262 22 Ängelholm
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