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Förvaltning
Kommunstyrelsen arbetsutskott

Angående arbete med reparationer och
underhåll av dammar anlagda inom
Kävlingeåprojektet och Vattenvårdsprogram
Kävlingeån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen
besluta att:
1. Godkänna att vattenråden fortsätter att hantera reparation
och underhåll för perioden 2018-2021
2. Bevilja medel till arbetet i enlighet med förslaget vilket för
Hörby kommun innebär 24 800 kr/år för åren 2019-2021
Då medel kvarstår från tidigare år förslår vattenrådets kansli att detta
används som en grundfinansiering och att medel ej äskas för 2018
utan endast för åren 2019-2021.

Sammanfattning av ärendet
Kävlingeåns vattenråd har som förslag att äska medel för det
fortsatta arbetet med reparationer och underhåll av anlagda dammar
och våtmarker inom Kävlingeåns avrinningsområde.
De dammar och våtmarker som är anlagda inom Kävlingeåprojektet
samt inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån, sedan starten 1995, är
inte naturmiljöer som tillåts ha helt fri utveckling. Det krävs ett visst
behov av underhåll och reparation av tekniska delar för att funktion
för näringsrening ska finnas kvar. Kommunerna har i de flesta fallen
haft ansvar för funktionen av de anlagda dammarna och våtmarkerna
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under avtalstiden. Kävlingeåns vattenråd har dock samordnat arbetet
med reparationer och underhåll med särskild finansiering från
medlemskommunerna under åren 2014-2017.
Vattenrådets kansli föreslår nu att det fortsatta arbetet med
reparations- och underhållsåtgärder bedrivs inom ramen för
Kävlingeåns vattenråd. Enligt förslag från vattenrådets kansli skulle
ett samlat arbete medföra flertalet fördelar som t.ex. upprätthållen
kontinuitet samt att kommunerna inte själva behöver lägga tid på
arbetet. Kostnaderna för perioden 2018-2021 skulle enligt förslaget
fördelas enligt nedanstående tabell.
Kommun

Andel

Äskad summa
(kr/år)

Eslöv

0,266

106 400

Hörby

0,062

24 800

Höör

0,022

8 800

Kävlinge

0,095

3 800

Lomma

0,017

6 800

Lund

0,389

155 600

Sjöbo

0,134

53 600

Tomelilla

0,015

6 000

Summa

1,000

400 000

Då medel kvarstår från tidigare år förslår vattenrådets kansli att detta
används som en grundfinansiering och att medel ej äskas för 2018
utan endast för åren 2019-2021. För Hörbys del skulle det innebära
en kostnad på 24 800 kr per år i tre år, d.v.s. totalt 74 400 kr.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
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Kävlingeåprojektet startades 1995 på initiativ av de nio kommunerna
som ingår i Kävlingeåns avrinningsområde. Projektet var ett
åtgärdsprogram med syftet att bl.a. minska problemen med
övergödning i avrinningsområdet. När Kävlingeåprojektet avslutades
2011 togs arbetet över av Kävlingeåns vattenråd som åtog sig att
avsluta de påbörjade åtgärderna och samt förvalta arvet efter
Kävlingeåprojektet. Sedan 2012 driver Kävlingeåns vattenråd,
vattenvårdsprogram Kävlingeån vilket är ett slags fortsättning på
Kävlingeåprojektet. Fram till 2017 har totalt 512 ha våtmark och
dammar anlagts sedan starten 1995.
De våtmarker och dammar som anlagts är inte naturmiljöer i den
bemärkelsen att de tillåts ha helt fri utveckling. För att funktionen
för näringsrening ska finnas kvar finns ett visst behov av underhåll
och reparationer av tekniska delar. Ansvar för funktionen för
respektive damm och våtmark har reglerats i avtal mellan kommunen
och berörd markägare. Motsvarande gäller även för andra typer av
vattenvårdsåtgärder som genomförts inom det som nu heter
vattenvårdsprogram Kävlingeån.
Kävlingeåns vattenråd har under åren 2014-2017 samordnat arbetet
med reparation och underhåll av anlagda våtmarker och dammar
med särskild finansiering från medlemskommunerna.
Markägare har uppmanats att höra av sig till vattenrådets kansli vid
problem med anlagd damm eller våtmark eftersom det inte
bedömdes realistiskt att själv inventera och besiktiga alla anlagda
dammar och våtmark. Efter bl.a. ett examensarbete där 83 våtmarker
fältbesöktes samt insamlade anmälningar valdes 12 våtmarker ut där
åtgärdsbehovet bedömdes vara högt. Inom en femårsperiod kommer
troligtvis våtmarker med lägre åtgärdsbehov behöva åtgärdas.
Slutsatsen efter dessa fyra års arbete med fätbesök, bedömning av
åtgärdsbehov, kontakt med markägare, framtagande av underlag för
upphandling av entreprenad och genomförande av startmöte är att
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det hade varit mer tidseffektivt om detta skötts av upphandlad
konsult i stället för vattenrådets kansli. Konsult är mer ute i fält och
har redan de flesta kontakterna samt erfarenhet av kringarbetet.
Vattenrådets förslag för det fortsatta arbetet med reparations- och
underhållsåtgärder är att det drivs av upphandlad konsult. Detta
arbete skulle i så fall gälla under tiden som samarbetsavtalet löper
vilket är fram till 2021. Under förutsättning att kommunerna avsätter
medel för arbetet enligt förslag till beslut kan vattenrådet åta sig att
samordna arbetet. Fördelarna med detta är bl.a. annat att
kommunernas egna tjänstemän inte behöver lägga tid på arbetet och
att det blir kontinuitet i arbetet eftersom det är tydligt för markägare
vart de ska vända sig i frågan. Se även ansökan från Kävlingeåns
vattenråd.
Förslag
Under förutsättning att verksamheten finansieras enligt förslag från
Kävlingeåns vattenråd fortsätter de hantera genomförandet av
reparations- och underhållsarbetet. Fördelarna är flera och finns
presenterade i liggande förslag men bl.a. kan arbetet bedrivas
parallellt med den övriga verksamheten inom vattenrådet. Dessutom
upprätthålls kontinuiteten och vattenrådets kansli har rutin av
handläggning av frågan.

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av tjänstepersoner inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 201807-02
Förslag från Kävlingeåns vattenråd
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Mikael Wallberg
Stf Samhällsbyggnadschef

Mikael Ulvholt
Kommunekolog

