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Kallelse till Tekniska nämnden 
Torsdagen den 27 oktober 2022, kl. 13:30 
Tekniska förvaltningen  

I tur att justera: Ulf Berggren (SD) 
Tid och plats för justering: Tekniska förvaltningen 

Föredragningslista 

Ärenden Till 

1. Upprop 

2. Protokollsjustering 

3. Godkänna dagordning 

4. Informationsärende 

5. Ekonomi information 

Beslutsärenden 

6. Badhuset tilläggsfinansiering 

Handlingar  
• Nytt badhus i Hässleholm - tilläggsfinansiering
• Funktions- och kalkylbeskrivningar 220930

KS 

7. Omdisponering av tilldelad budget för åtgärd av 
dämme Vinslövssjön  

Handlingar 
• Ianspråktagande av medel ur
exploateringsbudgeten för åtgärder på dämmet i
Vinslövssjön
• Inspektionsrapport Vinslövssjön slutversion
22-09-06

8. Åtgärdsförslag 2022 Finjasjöns arbetsgrupp KS
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 Tekniska nämnden 
 
 
 

Handlingar  
 • Åtgärdsförslag 2022 Finjasjöns arbetsgrupp 
 • Bilaga 1 Åtgärdsförslag 2022 Finjasjöns 
arbetsgrupp 
• Bilaga 2 tekniska utskottet § 90 2013-11-27 
• Bilaga 3 TN-beslut § 66 2017-08-28 
 

9. Motion från miljöpartiet  

Handlingar  
 • Motion från miljöpartiet om bilfritt centrum 
 • Motion bilfritt centrum Ha ̈ssleholm 
 

KS  

10. Anmälan av delegationsbeslut    

11. Övriga anmälningar    

 
Tekniska nämnden 

 

Torsten Nilsson (M) 
Ordförande 

Annika Johansson 
Sekreterare 
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Handläggare 
Avdelningschef projekt Mats Olsson 
Tekniska förvaltningen 

mats.olsson@hassleholm.se 
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Nytt badhus i Hässleholm - tilläggsfinansiering 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Anslå ytterligare investeringsmedel om 50 000 000 kronor för projektets 
genomförande,

2. Investeringen skall vara av anslagstyp 1.

Sammanfattning 

För att bibehålla efterfrågade funktioner i det nya badhuset erfordras 
tilläggsfinansiering med 50 miljoner kronor då den nu bedömda 
investeringskostnaden uppgår till 375 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut 2021-06-07, §160 fastställt att 
investeringskostnaden för nybyggnation av nytt badhus, med placering inom 
Österås idrottsområde, får uppgå till maximalt 325 miljoner kronor. 

Härefter har kommunstyrelsen i beslut 2021-11-24, §210 fastställt 
funktionsprogrammet för det nya badhuset. 

Avsatt investeringsbudget om 325 miljoner kronor är framtagen utefter 2021 års 
kostnadsnivå.  
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I den nu påbörjade förstudien, i partneringsamarbete med Peab, har det 
inledningsvis arbetats med framtagande av budgetbedömning med 
funktionsprogrammet som grund.  
Om efterfrågat funktionsinnehåll skall bibehållas är bedömningen att 
investeringskostnaden kommer att uppgå till 375 miljoner kronor, se bifogad 
Funktions- och kalkylbeskrivningar dat 2022-09-19. 
Anledning till den ökade budgetbedömning är generellt ökade byggkostnader men 
även att lokalytan för teknikutrymmen har fått utökas. 

Styrgrupp Badhus har behandlat ärendet och föreslår att investeringsbudgeten 
utökas med 50 miljoner kronor i stället för att förändra funktionerna inom 
badhuset. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

---  

Barnperspektivet  

--- 

Miljökonsekvenser  

--- 

Facklig samverkan 

--- 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftskostnadsförändringar med anledning av utökad investeringskostnad framgår 
av bifogad Funktions- och kalkylbeskrivningar dat 2022-09-30. 

 

 

 

 

Bilagor 

Funktions- och kalkylbeskrivningar, dat 2022-09-30 – upprättad av kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
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Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 

Mats Olsson 

Avdelningschef projekt 



 Tekniska nämndens arbetsutskott Protokoll 7 (21) 
Sammanträdesdatum: 
2022-10-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 152

Badhuset tilläggsfinansiering 
Dnr: TF 2017/231

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anslå ytterligare investeringsmedel om 50 000 000 kronor för projektets
genomförande,

2. Investeringen skall vara av anslagstyp 1.

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
Ernst Herslow (FV) yrkar avslag till förslaget.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggenade förslag och Ernst Herslow (FV) avslagsyrkande mot 
varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet.  

Beskrivning av ärendet 

För att bibehålla efterfrågade funktioner i det nya badhuset erfordras 
tilläggsfinansiering med 50 miljoner kronor då den nu bedömda 
investeringskostnaden uppgår till 375 miljoner kronor. 

_____________________ 

Sänt till: 
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen 



 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyn 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06  

E-post: kulturfritid@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

 

 

Funktions- och kalkylbeskrivningar – Nytt badhus Hässleholm 
- Justering efter första nyckeltalsavstämning med PEAB 

 
 

Funktion Yta 
kvm 

Pris 
mnkr 

Beskrivning För vem?   

Entré & servering 
 

400 (16) 17 Entréfunktionen inkluderar foajé, reception, kassa, badshop, kök, 
servering och serveringsyta. Entréhallen ska kunna betjäna gäster 
både inom- som utomhus. Det bör erbjudas caférätter med möjlighet 
till att servera allt från glass till pommes. Entrén måste också vara 
utrustad med WC, RWC, plats för väntande, barnvagnar etcetera 
 

Samtliga   

Motions- &  

simtävlingsbassäng 

 

1100 (67) 70 25 m x 20,5 m, 8 banor á 2,5 m kan även vara 10 banor á 2 m. 

Djup 1,2 – 3,8 m djupdel för hopp med 1- och 3 m-svikt. 

Vattentemp 26–28 grader. Bassängen utrustas med en längre 

trappa med räcken för enkel angöring av bassängen. Bassängen 

utrustas även med bottenfästen som förberedelse för flytande 

lekutrustning. 

Publikkapacitet på 300 åskådare. Ex. 100 åskådare på fasta 

platser och 200 åskådare på mobila läktare. Den platsen kan, när 

det inte är tävlingar, användas för sittgrupper och relaxstolar.  
Tidtagningsrum placeras på kortsida. WC, RWC och flera stora 

förråd kompletterar. 

 

Större barn 

Ungdomar 

Vuxna 

Föreningsliv 

  

Multibassäng 420 (30) 31 Bassäng 25 x 8,5 m. Höj och sänkbart, delbart, mellangolv. Djup 

flexibelt mellan 0 – 1,8 m. Ridåvägg mellan bassanghalvorna. 

Lyftplan. Förutom undervisning kan bassängen även användas för 

lek, vattengymnastik eller andra aktiviteter som visning av film och 

siminstruktioner på ridåvägg. Den fungerar hel eller delad. WC, 

RWC, förstahjälpen-/vilrum och förråd kompletterar. Vattentemp 

30–32 grader.  

Bebisar 

Barn 

Vuxna 

Familj 

Äldre 

Föreningsliv 

  

Rehabbassäng 130 8 Bassäng 10 x 4 m. Detta bassängrum inrymmer en relativt liten 

bassäng med höj- och sänkbar mellanbotten med djupet 0 – 1,8 m. 

Räcken ska kunna placeras på det höj- och sänkbara golvet för säker 

träningsgång. Vattentemp 32–34 grader. Rehabbassängen ska vara 

fullt funktionell för personer med funktionsvariation. RWC, lyftplan 

och förråd kompletterar. 

 

Barn 

Personer 

med 

funktionsvari

ation 

Föreningsliv 

  

Barn, ungdom- och 

familj 

500 (42) 44 Strandbassäng med bubbel/sprutzon, barnrutschbana, 3D-lek, 

klättermur, interaktiv lek, varmpool. Barnbassäng med möjlighet till 

kreativ, pedagogisk vattenlek, barntoalett/skötrum. Bord och stolar 

för servering kan med fördel placeras i anslutning till 

barnbassängen. Temperatur 32–34 grader, varmpool 37–39 

grader. Passage till ett torn (WC i botten) för vattenrutschbana. 

Vattenrutschbana för ringar typ Magic Eye med möjlighet att 

komplettera med fler vattenrutschbanor i framtiden. 

Bebisar 

Barn 

Ungdomar 

Familj 
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Entréavgiftskalkyl 

Kategori Motionsbad Familjebad Relaxbad 

 Enkel 12 ggr Enkel 12 ggr Röd 
avgång 

Årskort Enkel 12 ggr 

Barn & ungdom 
3–17 hkp, icke badande 
och pensionär 

30 300 50 500 - 1 400 - - 

Vuxen, 18 + 60 600 100 1000 80 1 900 150 1500 

Grupp 2+2 - - 250 2500 200 - - - 

 

 

 

Utomhusbad 

 

500 (35) 37 Mindre åretruntöppen utebassäng (80 kvm) med ex. strömkanal och 

bubbelpool, 32-34 grader, bastustuga, sommarlekbassäng (200 kvm) 

med djup 0,5–1,8 m och 25 grader, aktivitetsytor med till exempel 

solplage, grönytor, lekplats och serveringsyta  

 

Bebisar 

Barn 

Ungdomar 

Vuxna 

Familj, äldre 

  

Relaxavdelning 300 (15) 16 Avskilt relaxutrymme med liten utomhusdel. Varmpool med massage, 

bastu, ångbad, upplevelseduschar, servering. Omklädningsrum 2x20 

platser med WC, RWC samt 2 duschar/avdelning. Torkyta mellan dusch 

och omklädningsrum. Placeras med fördel på taket. Utformas som 

separat uthyrningsbar del. 

Vuxna 

Äldre 

  

Omklädnad 500 (25) 26 Två omklädningsrum med skåpsplatser i varje. Pianoskåp och halvskåp 

kan kombineras för att optimera ytorna. Kompletteras med två 

flexomklädningsrum. Ca 30 platser i varje rum. Flexomklädningsrummen 

kan med fördel anslutas till multibassängen. 6–8 duschar/avdelning 

samt 1 RWC och 2 vanliga WC och snyggningsområde. Två separata 

omklädningsrum för funktionshindrade med bänkar samt RWC och 

dusch. Ett rum bör utrustas med taklyft. Omklädnadsskåp bredd 400 mm 

(helskåp), ca 16 st placeras i rum utanför omklädningsrummen 

tillsammans med uppställningsyta för brits och rullstolar. Omklädningen 

för funktionshindrade skall finnas i direkt anslutning till rehabbassäng. 

Samtliga   

Personal- och 

föreningslokaler 

250 8 Två omklädningsrum med vardera 10 st 400 mm breda skåp med 

mellanväggar, RWC samt duschutrymme.  Kontor, mötesrum, pausrum 

med pentry, tvättrum, förråd. 

Föreningslokaler med kanslilokal och förråd. 

 

Personal 

Föreningsliv 

  

Teknik 

 

(1500) 

2600 

(45) 82 Samtliga tekniska utrymmen för vattenrening, ventilation, elcentral, 

verkstad och övriga teknikutrymmen och förråd bör placeras i källaren.  

Personal   

Förråd och städ 

 

150 4 Förvaring av städvagnar, skurmaskiner, bottensugar, leksaker etcetera 
Huvudstädcentral med generösa lagringsutrymmen, tvättstuga samt 

soprum med kylt utrymme för livsmedelssopor. 

Personal 

Föreningsliv 

  

Kommunikation 

 

550 (16) 17 Ytor som används för att ta sig till olika platser inom anläggningen. Samtliga   

Mark 

 

 (13) 15 Markkostnader enligt utredningsmaterial (ej detaljstuderat i detta 

skede). 

Samtliga   

TOTALT  

(6 300) 7 400 KVM 

(inkl. 500 kvm 

badmiljö utomhus) 

 

 (325 mnkr) 

375 mnkr 

Genom-snitt 

(51,6) ) 50,7 

tkr/m2 

 

 

Inkl BH, mark och prognostiserade prisökningar 
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Intäktskalkyl 

 
 
 

Investeringskalkyl 

 

 
 
 

Nettokostnadskalkyl 

 
Kategori Antal Total kostnad 

Investering 
 

(325 000 000) 
375 000 000 

1,5 % ränta och 33-års avskrivning 
 

4,5% / år 

Årskostnad på investering 
 

(13 910 985) 
16 903 000 

Drift 
  

Personal 12 pers. 5 520 000 

Media, el, värme, vatten, underhåll 1200 kr/kvm 7 560 000 

Övriga kostnader 
 

1 500 000 

Totala driftskostnader 
 

14 580 000 

Totalkostnad 
 

(28 490 985) 
31 483 000    

Intäkter 
 

8 485 000 
   

Nettokostnad 
 

(20 005 985) 
22 998 000 

Avgår årlig beräknad kostnad för Qpoolen och 
varmvattenbadet 

6 500 000 (13 505 985) 
16 498 000 

 
 
Avskrivningsperioden kommer att delas upp på komponenter så att en slutgiltig kostnadsbild framkommer i nästa fas. 
Dessa kalkyler skildrar ett genomsnitt av avskrivningstiden för de olika komponenterna tillsammans. Stål kanske skrivs av 

Kategori  Antal besök Snittintäkt Totalintäkt Kommentar 

Bad 115 000 55 6 325 000 
 

Relax 7 500 120 900 000  

Föreningar & skola 40 000 4 160 000 
 

Simskola/aktiviteter 10 000 80 800 000 
 

Summa 172 500 
 

8 185 000 
 

Servering/shop 
  

300 000 Nettointäkt 

Totalintäkt 
  

8 485 000 
 

Kategori kvm kvm x kvmkostn 10 % byggherre Total kostnad 

Kvadratmeter (6 300) 
7 400 

(283 500 000) 
327 300 000 

(28 350 000) 
32 700 000 

(311 850 000)  
360 000 000 

Mark 
   

(13 150 000) 
15 000 000 

Total investering 
   

(325 000 000) 
375 000 000 
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på 50 år medan kakel- och klinkers skrivs av på 30 år likaså ventilationsanläggning på 20 år och vattenbehandlingen på 
40 år.   
 
Enligt tekniska förvaltningens sammanställning ”Driftskostnad simhallar” (2019-09-16) är nettokostnaden för att driva 
varmvattenbadet på Hässleholmsgården cirka 1,7 mnkr årligen. Att implementera varmvattenbadet i en ny anläggning 
medför att vissa av dessa medel ska avräknas från nettokostnaden i samtliga alternativ ovan. Eftersom byggnaden ska 
inrymma annan verksamhet beräknas 1,5 mnkr överföras och avräknas.  
 
På samma sätt beräknas Qpoolens årliga kostnad till viss del överföras i de olika alternativen motsvarande en avräkning 
på nettokostnaden om cirka 5 mnkr. Simhallsdelen förutsätt då i nuvarande form avvecklas, för att exempelvis användas 
till andra idrottsändamål. 

 
 
 
Datum: 2021-09-13 /HS Rev: 2022-09-30 /HS 
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Handläggare 
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Ianspråktagande av medel ur exploateringsbudgeten 
för åtgärder på dämmet i Vinslövssjön 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ianspråkta 2,2 miljoner kronor ur 
exploateringsbudgeten för att genomföra ombyggnation av dämmet under år 2023. 

Beskrivning av ärendet 

I vintras upptäcktes ett större läckage vid dämmet i Vinslövssjön vilket medförde en 
akut bedömning av skadorna och en tillfällig åtgärd. En utförligare inspektion av 
dämmet har utförts i juni och en inspektionsrapport levererades i september.  

I inspektionsrapporten tas det upp 14 anmärkningar varav 3 är bedömda som att 
åtgärd bör göras inom ett år. Kommunen är enligt lag skyldig att utföra dessa 
åtgärder. 

Tekniska förvaltningen avser att åtgärda samtliga åtgärder utan dröjsmål och 
föreslår att detta finansieras genom att totalt 2,5 miljoner kronor ianspråktas från 
exploateringsbudgetens investeringsmedel. 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-11 § 153 att för egen del att 
ianspråkta 0,3 miljoner kronor ur exploateringsbudgeten för att omedelbart påbörja 
projektering inför ombyggnation av dämmet i Vinslövssjön. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ej aktuellt. 
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Barnperspektivet 

Ej aktuellt. 

Miljökonsekvenser 

Åtgärden är nödvändig för att upprätthålla villkoren i den vattendom från år 1959 
som finns för dämmet. Enligt denna är det kommunen som är ansvarig för dämmet. 
Kommunen är därför enligt lag skyldig att underhålla dämmet till den grad att det 
inte uppstår risk för skada på tredje man på grund av förändringar i 
vattenförhållandena eller dammhaveri. Detta gäller oavsett om det är kommunen 
som har vållat skadan eller ej. 11 kap 17-18 § MB. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Under år 2022 genomförs kompletterande undersökningar och projektering till en 
uppskattad kostnad om cirka 0,3 miljoner kronor. Genomförande sker under 2023 
till en uppskattad kostnad om cirka 2,2 miljoner kronor. Detta är uppskattningar då 
skadans omfattning ännu inte är helt utredd efter dammen är vattenfylld och 
detaljprojektering ännu inte har utförts. 

Bilagor 

Bilaga 1 Tyréns inspektionsrapport 2022-09-06 

Sändlista: 

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen 

Jonatan Jeppsson Norberg 

Enhetschef 



 Tekniska nämndens arbetsutskott Protokoll 8 (21) 
Sammanträdesdatum: 
2022-10-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 153

Omdisponering av tilldelad budget för åtgärd av dämme 
Vinslövssjön 
Dnr: TF 2022/619

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar för egen del att ianspråkta 0,3 miljoner 
kronor ur exploateringsbudgeten för att omedelbart påbörja projektering inför 
ombyggnation av dämmet i Vinslövssjön. 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden beslutar att 
ianspråkta 2,2 miljoner kronor ur exploateringsbudgeten för att genomföra 
ombyggnation av dämmet under år 2023. 

Beskrivning av ärendet 

I vintras upptäcktes ett större läckage vid dämmet i Vinslövssjön vilket medförde en 
akut bedömning av skadorna och en tillfällig åtgärd. En utförligare inspektion av 
dämmet har utförts i juni och en inspektionsrapport levererades i september.  
I inspektionsrapporten tas det upp 14 anmärkningar varav 3 är bedömda som att 
åtgärd bör göras inom ett år. Kommunen är enligt lag skyldig att utföra dessa 
åtgärder. 

Tekniska förvaltningen avser att åtgärda samtliga åtgärder utan dröjsmål och 
föreslår att detta finansieras genom att totalt 2,5 miljoner kronor ianspråktas från 
exploateringsbudgetens investeringsmedel. 

_____________________ 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
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1 SYFTE OCH OMFATTNING

Syftet med inspektionen av Vinslövssjöns damm är att göra en generell bedömning av
skicket på dammen, att bedöma de skador som uppstått till följd av ett relativt
omfattande läckage på dammens vänstra sida, samt att föreslå åtgärder för att minska
risken för framtida läckage.

Inspektionen omfattade okulär inspektion av betongutskov och fyllningsdamm, samt
en undersökning av fyllningsdammens uppbyggnad med hjälp av en provgrop.

Inspektionen utfördes den 5:e maj 2022 av:
- Fredrik Stenesand, Tyréns AB. Inspektion av betongkonstruktioner.
- Daniel Simonsson, Tyréns AB. Inspektion av fyllningsdammar

Från beställaren deltog Mathias Jönsson, Hässleholms kommun.

Vid inspektionstillfället var vattennivån något avsänkt. Lufttemperatur ca +15 ˚C.

2 UNDERLAG
Underlag inför inspektionen är:

-Förslag på temporär åtgärd Vinslövssjön, daterat 2022-01-14, AFRY [1]
-Underlag för Vattendomsansökan, daterat 27/9 1949, Riksarkivet [2]

3 ANLÄGGNINGSBESKRIVNING

3.1 ANLÄGGNINGSFAKTA

Anläggningen består av en ca 90 m lång fyllningsdamm till höger om en ca 13 m lång
utskovsdamm av betong. På vänster sida av utskovsdammen ansluter utskovet mot
befintlig mark med en cirka 10 m lång fyllningsdamm, se figur 1.
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Figur 1. Översikt av dammen

Dammkrön enligt äldre ritningar ska ligga på ungefär +24,15 enligt Vinslövs lokala
höjdsystem. Uppmätta krönhöjder med laserscanning för högra dammen är cirka
+24,2 - 24,3 i RH2000 och vänstra sidan cirka +24,6 i RH2000. Uppbyggnad av
dammen ska enligt ritningar utgöras av en tätkärna med pinnmo och en träspont samt
stödfyllning med fyllningsmassor från platsen, se figur 2.

Figur 2. Sektion av fyllningsdammen som den skulle varit uppbyggd enligt ritning.
Denna uppbyggnad stämde inte vid provgropsgrävning, och
nedströmsslänten är mycket uppfylld.
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Vid provgropsgrävning (se bilaga 3, figur 10) återfanns ingen tätkärna eller spont utan
dammen verkar vara uppbyggd av fyllningsmassor. Nedströms dammen vid
parkeringen, längs cirka 50 m av dammens längd, är marken utfylld med
fyllningsmassor minst 50 m nedströms till ungefär samma höjd eller i vissa delar
högre än krönet. Nedströms resterande del av dammen, de cirka 40 m närmast
utskovet, är nedströmsslänten utfylld cirka 13 m med svagt sluttande mark (cirka 2%
lutning) ned mot utloppsrännan för fiskvägen.

Utskovet är byggt som ett överfallsutskov, med ett bottenutskov i form av dubbla
planluckor. Tröskeln ligger vid +23,40 enligt Vinslövs lokala höjdsystem, vilket
motsvarar +23,73 i RH2000.

Dämningsgräns (DG) ligger på +23,52 enligt Vinslövs lokala höjdsystem, vilket
motsvarar cirka 23,85 i RH2000. Sänkningsgräns (SG) saknas.

Dammen dämmer Vinslövssjön som har en uppskattad volym av 70 000 m3.

Fallhöjden är ca 2,0 meter.

Dammen och magasinet saknar instrumentering.

Dammen har tillsyn en gång per vecka sedan senaste läckaget i vänstra
fyllningsdammen upptäcktes.

Dammen har ej klassificerats, men en utredning har gjorts av Tyréns [3] som
rekommenderar klassificering E enligt RIDAS [4] och U enligt miljöbalkens klasser.

3.2 ANLÄGGNINGSHISTORIK

Enligt uppgift från beställaren uppfördes dammen vid Vinslövssjön i början av 1960-
talet. Syftet med anläggningen var att skapa en dammbassäng för fritidsändamål.

Fiskvägen byggdes om på 1980-talet för att förbättra förutsättningar för fiskvandring.

En större restaurering av sjön utfördes 2015 - 2016, när sjön muddrades och brobanan
över utskovsdammen byttes ut.

Under de senaste fem åren har läckage upptäckts vid sammanlagt tre tillfällen.
Samtliga läckage har inträffat på ungefär samma ställe på vänster sida om
utskovsdammen (se figur 3). Vid det första tillfället tätades läckaget genom att en
betongkaka gjöts ovanpå nedströmsslänten. Vid det andra tillfället tätades slänten
med morän på nedströms sida. Vid det tredje tillfället lades en tätande morän ut på
uppströms sida. Inga nya läckage har påträffats efter den sista åtgärden som utfördes
under vintern 2022.



Inspektionsrapport Vinslövssjön 2022-09-06
Beställare: Hässleholms kommun

7(28)

Figur 3. Utskovsdammen, plan. Område med läckage de
senaste fem åren markerat i blått.

Figur 4. Utskovsdammen, elevation
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Figur 5. Utskovsdammen, sektioner

4 ANMÄRKNINGAR
Klassning av påträffade avvikelser görs enligt Svenska kraftnäts system för bedömning
av dammsäkerhetsanmärkningar [5]

4.1 UTSKOVSDAMM

4.1.1 BETONGDAMM

Merparten av dammens betongkonstruktioner är dolda bakom fyllning eller under
strömmande vatten och var inte möjliga att inspektera vid besiktningstillfället. De
synliga ytorna föreföll vara i relativt gott skick, med tanke på konstruktionens ålder.

Omfattande erosion har skett under den pågjutna betongkakan i erosionsskyddet (se
3.2, sista stycket) nedströms vid höger damms anslutning till betongen. Detta bedöms
vara orsakat vid överströmning av betongkanten. Denna avvikelse bedöms vara stor,
och då det inte finns några varningssystem bedöms detta ha stor betydelse för
dammsäkerheten och ges klass BK4. Instrumentering av vattenstånd bör installeras, se
senare kapitel om instrumentering. Utskovskapaciteten bör också ses över, alternativt
bör betongkrönet höjas. Det sistnämnda kräver dock att stabiliteten för betong-
konstruktionen kontrolleras. Antingen instrumentering eller höjning av krön/översyn
utskovskapacitet bör utföras snarast.

En spjälkningsskada finns vid infästningen till den fals som monterats på vänster sida
om överfallsdammen. Även fästdonen ser ut att ha skadats. Spjälkningsskadan klassas
som BK2, men utöver betongreparationer rekommenderas det också att falsarna
avlägsnas, eftersom de skador som kan orsakas av en höjd vattennivå i magasinet är
betydligt allvarligare - de kan innebära att vattendomen överskrids och att känsliga
delar av dammen överströmmas.
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Inga stabilitetsberäkningar har påträffats för denna dammkonstruktion. Stabiliteten är
troligen beroende av nedströms fiskväg och slänter på nedströmssidan, vilka kan ha
påverkats av erosion och läckage. Det rekommenderas därför att stabiliteten utreds,
t.ex. i samband med projektering av tätningsåtgärder. Ingen klassning görs för denna
avvikelse.

4.1.2 FISKVÄG

Under fiskvägen på högra sidan av utskovet har en del av fyllningen under
betongkonstruktionen eroderat bort. På grund av strömmande vatten var det inte
möjligt att bedöma omfattningen av skadan. Fiskvägen är inte en dämmande
konstruktion, men det kan inte uteslutas att den är nödvändig för att uppnå tillräcklig
stabilitet för utskovsdammen. Det går inte heller att utesluta att erosion pågår även
under själva utskovsdamen. Enligt de påträffade ritningarna ska det finnas en spont i
dammens nedströmstå vilket ska förhindra detta, men det är inte fastställt vilket skick
denna spont är i, eller om den ens existerar.

Det är oklart på vilket sätt denna erosionsskada påverkar dammsäkerheten, eftersom
det inte är klarlagt om fiskvägen är nödvändig för dammens stabilitet. Det är inte
heller känt hur anslutningen ser ut mellan utskovsdamm och fiskväg. Detta bör utredas
vidare, se också kapitel 4.1.1 Det antas här att erosion och sättningar under den
ursprungliga fiskvägen kan påverka utskovsdammen negativt, men att sättningarna
måste vara omfattande innan de påverkar dammsäkerheten. Denna avvikelse ges
därför klass BK3. Omfattningen av erosionen bör utredas nästa gång dammen
torrläggs.

4.1.3 BROBANA

Bron över utskovsdammen är försedd med ett extra upplag ovanpå fiskvägen. Detta
upplag kan vara olämpligt placerat ifall sättningar uppstår på vid något av ändstöden,
då bron kan komma att belastas med dragspänningar i balkens överkant på ett sätt
som den inte är armerad för att klara.

Det finns också en uppenbar risk för att erosionen i slänten på vänster sida
underminerar brons grundläggning, vilket kan medföra betydande sättningar eller i
värsta fall ras.

Denna avvikelse påverkar ej dammsäkerheten och klassas därför inte.

4.2 FYLLNINGSDAMMAR

4.2.1 VÄNSTER FYLLNINGSDAMM

En mindre erosionsskada har uppkommit i den nya tätning som lades i
uppströmsslänten. Detta bedöms ha mycket liten betydelse för dammsäkerheten och
ges klass BK1. För att undvika fortsatta skador bör man låta gräs etablera sig i slänten
som erosionsskydd.

I uppströmsslänten upp mot krön finns en rad med insjunkningar. Dessa bedöms
sannolikt skett i samband med utläggning, eller möjligen genom en ytpåverkan av
något slag (t.ex. fotavtryck). Avvikelsen bedöms därför vara liten, och eftersom det
finns goda förutsättningar att sätta in åtgärder om insjunkningarna blir större så
bedöms detta ha liten betydelse för dammsäkerheten och ges klass BK2.
Insjunkningarna bör hållas under uppsikt för att upptäcka eventuella förändringar.
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Flera läckage har skett vid fyllningsdammens anslutning till betongdammen. Detta har
lett till omfattande erosion i nedströmsslänten. Det finns också tecken på rörelser i
slänten, där glacisen som utgör erosionsskydd delvis har sjunkit ihop och stenarna
ligger oordnade vid släntfoten. Det är svårt att avgöra hur stor skadan är inne i
fyllningsdammen samt under glacisen och betonglagningen i nedströmsslänten. Den
ursprungliga skadan bedöms som mycket allvarlig (BK5) men då skadan är känd och en
temporär fungerande lagning har utförts är avvikelsen för tillfället något mindre
allvarlig. Det bedöms finnas förutsättningar att laga skadan permanent innan dammen
går till brott. Med tanke på den tillfälliga tätningen, samt den tillsyn som enligt
dammägaren utförs regelbundet, kan klassningen sänkas till BK4. Det skall dock
betonas att en permanent läckageförlängare bör installeras mellan betongutskov och
fyllningsdamm utan onödigt dröjsmål.

4.2.2 HÖGER FYLLNINGSDAMM

Dammens uppströmsslänt är ojämn och svår att kontrollera med avseende på skador.
Detta då det växer mycket relativt högt gräs och vass i uppströmsslänten. Denna
avvikelse bedöms vara liten, och då vegetationen ger ett bra erosionsskydd och det
inte kan bildas speciellt stora vågor i detta mindre magasin bedöms detta ha mycket
liten betydelse för dammsäkerheten och ges klass BK1. Trots detta bör gräset och
vegetationen på uppströmsslänten klippas ned innan framtida kontroll av skador
utförs. Även en utjämning av slänten bör övervägas (på vilket nytt gräs kan sås), då det
skulle göra det enklare att upptäcka eventuella skador i slänten. Vassen i själva
magasinet rekommenderas att inte klippas då det ger ett extra erosionsskydd.

Dammens fribord (avstånd mellan vattenytan och krön) är litet och det har, enligt
uppgifter från lokalbefolkningen i samband med platsbesöket i maj 2022, skett att
dammen har överströmmats. Denna avvikelse bedöms vara stor, och då det inte finns
några varningssystem bedöms detta ha stor betydelse för dammsäkerheten och ges
klass BK4. Instrumentering av vattenstånd bör installeras, se senare kapitel om
instrumentering. Utskovskapaciteten bör också ses över, alternativt bör dammkrönet
höjas. Antingen instrumentering eller höjning av krön/översyn utskovskapacitet bör
utföras snarast.

Dammen är inte uppbyggd med en tätjord enligt ursprungliga ritningar. Den tätjord
som finns består av en grusig sand med inslag av block. Materialet bedöms vara ett
fyllningsmaterial där det finns läckagevägar långt in i dammkroppen, vilket ett läckage
i samband med provgropsgrävning i dammens krön visade, se bilaga 3 provgrops-
protokoll. Avvikelsen bedöms vara stor, men då nedströmsslänten är utfylld och
dammen är mycket bred samt att dammen är låg och tryckgradienten är liten så
bedöms det finnas goda förutsättningar att upptäcka läckage och inre erosion med
sjunkgropar innan dammen går till brott. Tätjordens dåliga skick bedöms ha måttlig
betydelse för dammsäkerheten och ges klass BK3. Den åtgärd som rekommenderas
regelbunden kontroll av sjunkgropar och laga dem om de uppkommer. Blir det ett
större problem behöver tätjorden åtgärdas, t.ex. genom att spont slås längs dammens
krön.

Höger fyllningsdamms anslutning till betongen är antagligen uppbyggd liknande den
på vänster damm. Det har skett läckage i den vänstra fyllningsdammen anslutning till
betongen, varför risk för problem kan uppkomma även i höger fyllningsdamms
anslutning till betongen. I dagsläget ses inga skador i denna delen som bedöms vara
orsakade av inre läckage, men då det är svårt att se och upptäcka skador nedströms på
grund av bron och fiskvägen bör detta område hållas under kontroll. Det finns relativt
mycket erosionsskador nedströms betongen, men det bedöms vara orsakat av
överströmning av betongkanten och inte läckage. Avvikelsen i dammen, att det är svårt
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att se skador i dammens inre och kontrollera ett läckage, bedöms därför ha en måttlig
betydelse på dammsäkerheten och ges klass BK3. Kontroll av denna del av dammen
bör göras regelbundet efter förändringar, och en läckageförlängare bör övervägas att
installeras liknande som föreslås för vänster damm i kapitel 4.2.1.

4.3 INSTRUMENTERING

Dammen har ingen instrumentering. Det finns inga krav på instrumentering av
dammen om rekommenderad klassificering fastslås, men vattenståndsmätning bör
utföras. Detta med tanke på det låga fribordet och då det enligt uppgift från
lokalbefolkning har runnit över dammen tidigare. Vattenståndet bör mätas
kontinuerligt och vara kopplat till larm hos ansvarig organisation för dammen. Larm
bör ske när vattennivån närmar sig lägsta krönnivå, men med marginal beroende på
hur snabbt vattnet kan förväntas stiga, så att avbördningen kan ökas och därigenom
förhindra en överströmning av dammen.

Detta bedöms vara en stor avvikelse gentemot erforderlig instrumentering av dammen.

4.4 DOKUMENTATION

Den dokumentation som finns över dammen från vattendomen behöver uppdateras
med hur dammen ser ut idag. Uppdatering av höjder, uppbyggnad, rutiner för tillsyn
och övervakning, organisation som hanterar dammen samt en plan för olika
skadehändelser. En DTU-manual eller liknande behöver tas fram. Avvikelsen bedöms
vara mycket stor då det i princip inte finns någon sammanställd uppdaterad
dokumentation över dammen, tillsyn eller organisation.
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5 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

5.1 PERMANENT TÄTNING AV LÄCKAGE, VÄNSTER SIDA SAMT POTENTIELL
SVAGHET I HÖGER SIDA

Den skada som uppkommit i vänster fyllningsdamm i anslutning till betongmuren i
utskovet har temporärt lagats. En permanent lagning rekommenderas i form av en
läckageförlängare. Detta föreslås framförallt för vänster damm där skada har
uppkommit, men det bör övervägas även för höger anslutning mellan fyllningsdamm
och betongmur.

5.1.1 ALTERNATIV 1: LÄCKAGEFÖRLÄNGARE MED SPONT

En slagen eller nedvibrerad stålspont utgör i sig en bra tätning och bildar en
läckageförlängare mellan betong och fyllningsdamm, se figur 6.

Fördelarna med en spont är att tätningen kan utföras längs en lägre sträcka, samt
utföras med större djup så att den även tätar under betongkonstruktionen.

Nackdelarna med en spont är att eventuella block behöver rensas, vilket innebär att
sponten behöver slås innanför/utanför den gamla glacisen. Hinder kan finnas i slänten,
vilket försvårar arbetet. Det kan också vara svårt att få det helt tätt mellan betong och
spont.

Figur 6. Alternativ 1: läckageförlängare med spont (flera möjliga utföranden).



Inspektionsrapport Vinslövssjön 2022-09-06
Beställare: Hässleholms kommun

13(28)

5.1.2 ALTERNATIV 2: LÄCKAGEFÖRLÄNGARE MED PLATSGJUTEN STÖDMUR

Dammen föreslås enligt detta alternativ tömmas och tillrinnande vatten pumpas förbi
utskovet. Därefter schaktas uppströmssidan ren vid betongen och utskovsväggen
förlängs med en platsgjuten betongvägg på ca 3 - 5 m på vänster sida om utskovet. Se
figur 7. Slutligen läggs en tät morän (siltig till sandig/siltig morän) som packas
ordentligt mot betongväggen.

Fördelen med detta utförande är att arbeten utförs i torrhet och att resultatet går att
kontrollera. I och med att dammen töms är det också lättare att se utbredning av
eventuella betongskador, erosionsskador och läckage, samt att åtgärda dessa.

Nackdelen med detta utförande är att läckageförlängaren måste grundläggas på fast
botten, vilket innebär att schakt måste utföras uppströms om dammen. För att
torrlägga i schakten kan det krävas ytterligare invallning eller spontning, beroende på
hur täta de underliggande massorna är, samt hur djupt schakten måste utföras.

I samband med en torrläggning rekommenderas också att dammens och spontens
skick uppströms och nedströms om utskovet kontrolleras.

Figur 7. Alternativ 2: läckageförlängare av betong.

5.1.3 JÄMFÖRELSE ALTERNATIV 1 OCH 2 SAMT REKOMMENDATION

En kostnadsbedömning har gjorts mellan alternativ 1 och 2. Det ska dock poängteras
att bedömningen innehåller stora osäkerheter, till exempel när det gäller geotekniska
förutsättningar och praktiska möjligheter att t.ex. installera spont eller länshålla  i
schaktgropar.

Bedömd kostnad för alternativ 1 (tätskärm med spont) är ca 900 000 – 1 800 000 kr.

Bedömd kostnad för alternativ 2 (tätskärm av betong) är ca 850 000 – 1 400 000 kr.
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Båda utförandena har olika fördelar, nackdelar och risker förknippade med sig, men
troligen har alternativ 2 fler fördelar och färre risker. Alternativ 2 bedöms också ge ett
mera robust och pålitligt utförande.

Av dessa anledningar rekommenderas alternativ 2, även om alternativen bör prövas
igen när de geotekniska förutsättningarna är kända.

5.2 LAGNING AV NEDSTRÖMS EROSIONSSKADOR

För att förhindra fortsatt erosion i nedströms släntfot, under fiskvägen samt under
själva utskovsdammen, samt för att möjliggöra en höjning/förstärkning av nedströms
slänt på vänster sida, rekommenderas att man gjuter en kombinerat erosionsskydd och
stödmur nedströms om utskovet. Inför detta arbete rekommenderas också att man
river och avlägsnar den betongtätning som gjutits ovanpå nedströmsslänten, eftersom
denna kan vara underminerad av läckage.

Kostnaden för denna åtgärd bedöms till ca 400 000 – 650 000 kr, förutsatt att den
utförs samtidigt som läckageförlängaren enligt kapitel 5.1
p

Figur 8. Princip, stödmur nedströms utskov.

5.3 ÖVRIGA ÅTGÄRDER

5.3.1 HÖJNING AV KRÖNNIVÅ

För att undvika överströmning föreslås att krönet höjs på utskovsdammen, så att
vänster och höger sida har samma höjd. Även en höjning av höger fyllningsdamm bör
övervägas. Ett alternativ till detta är att kontrollera utskovskapaciteten och installera
larmfunktion på nivåerna så dammens luckor öppnas i tillräcklig omfattning om
vattennivån stiger och närmar sig dammkrön.
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Innan en eventuell höjning av betongdammens krön sker måste dess stabilitet
kontrolleras så den klarar av ett högre vattenstånd.

Ingen kostnadsbedömning görs av denna åtgärd.

5.3.2 ÖKAD UTSKOVSKAPACITET

Utskovskapaciteten kan höjas genom att installera en s.k. fuse-plug, en anvisning där
vattnet kan avbördas om det stiger över en viss nivå. Antingen anläggs denna fuse-
plug med en svacka i krönet med erosionsbenäget material ned till en viss nivå eller
med t.ex. trummor som ansluter nedströms till fiskvägen. Ett förslag på läge för en
sådan fuse-plug ges i figur nedan.

Figur 9. Förslag på läge för en fuse-plugg.

Ytterligare ett alternativ är att bredda intaget till fiskvägen, för att på så sätt öka
avbördningskapaciteten.

Det rekommenderas vidare att falsarna som monterats ovanpå utskovsdammen
avlägsnas, dels för att infästningarna är skadade, dels för att en höjning av magasinet
med hjälp av sättar kan medföra skador på dammen genom ökat vattentryck och risk
för överströmning.

Ingen kostnadsbedömning görs av dessa åtgärder.
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5.3.3 ÅTGÄRDER FÖR BRON

Det rekommenderas att bron kontrolleras för om den är utformad för ett mellanstöd
vid fiskvägen, eller om tanken är att den ska vara fritt upplagd mellan ändstöden.

5.3.4 DOKUMENTATION

Det rekommenderas att man upprättar dokumentation över dammen, för att tydliggöra
dammens uppbyggnad, tillsyn och organisation för att hantera dammen.
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BILAGA 1 FOTOBILAGA

Foto 1. Deformationer i glacisen på vänster sida

Foto 2. Borteroderad fyllning under fiskvägen, höger sida
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Foto 3. Hålrum i slänt, höger sida

Foto 4. Spjälkningsskada vid fals
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Foto 5. Ojämnheter i uppströmsslänt, och vegetation som gör det svårt att se förändringar
och skador i slänten.
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Foto 6. Lågt fribord på höger fyllningsdamm.

Foto 7. Fyllningsmassor som tätjord, med läckage som startade i provgropen cirka 2,5 m,
räknat horisontellt i nedströms riktning från uppströms krönkant, och cirka 1 m
vertikalt ned från krön. Västra fotot visar läckaget i provgrop och högra fotot visar
provgropen.

Ungefärligt läge
för läckaget
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Foto 8. Erosionsskada i vänster fyllningsdamms uppströmsslänt.

Foto 9. Mindre insjunkningar i rad längs uppströmsslänt och upp mot krön.
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Foto 10. Läckage och lagning i vänstra dammen. Övre vänstra fotot visar läckaget runt
betongen och övre högra fotot visar läckaget på nedströmsidan – båda dessa foton
är från AFRYs fältbesök i januari 2022. Nedre vänstra och högra fotona visar
dammen efter lagning i maj 2022.

© AFRY

© AFRY
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BILAGA 2 SAMMANSTÄLLNING ANMÄRKNINGAR
Dammdel Funktion Anmärkning Kategori A

Avvikelse
B

Betydelse
C

Belastnings-
frekvens

D
Övervakning och
åtgärdsmöjlighet

Summa
B+C+D

BK
Bedömnings-

klass

Förslag på åtgärd samt
åtgärdsklass (1-5)*

Utskov Vänster och höger
betongkrön

Lågt fribord på betongdamm, erosion
nedströms betongdammen av
överströmning.

Funktionsfel 4 5 4 4 13 BK4 Höja krönnivån eller se över
utskovskapaciteten (2)

Utskov Krön Spjälkningsskada vid infästning av fals Funktionsfel 2 5 5 2 12 BK2 Falsar demonteras samt
traditionell betonglagning (2)

Utskov Dokumentation Dokumentation såsom
stabilitetsberäkningar och
hållfasthetsberäkningar saknas.

Dokumentation
och rutiner

5 Övrigt Stabiliteten bör kontrolleras,
särskilt med avseende på
bidraget från fiskväg och

nedströmsslänter  (3)
Fiskväg Erosionsskada under fiskvägen Funktionsfel 4 3 5 3 11 BK3 Igjutning av erosionsskada (3)

Brobana Utformning Möjligt oavsiktligt stödläge Möjligt
funktionsfel

Övrigt Brobanans upplagsförhållanden
bör kontrolleras mot

tillverkningsritningar. (2)
Vänster
fyllningsdamm

Uppströmsslänt Mindre erosionsskada Funktionsfel 1 BK1 Låt gräs etablera sig i slänten
för att ge jorden ett naturligt

erosionsskydd.  (3)
Vänster
fyllningsdamm

Uppströmsslänt Mindre insjunkningar i rad längs
uppströmsslänt och upp mot krön.

Funktionsfel 2 4 5 3 11 BK2 Håll under uppsikt vid ordinarie
tillsyn. (4)

Vänster
fyllningsdamm

Krön Läckage vid anslutning till betongvägg vid
flera tillfällen. Detta har lett till erosion
och att bland annat glacisen är
underminerad. Läckaget har tätats med en
tätjord på uppströmsslänten.

Funktionsfel 4 5 5 3 13 BK4 Skadan är temporärt lagad, och
behöver lagas permanent. (2)

Höger
fyllningsdamm

Uppströms slänt Mindre ojämnheter men mycket
vegetation, svårt att upptäcka och bedöma
eventuella skador

Funktionsfel 2 4 5 2 11 BK1 Klipp gräset och vegetationen
på uppströmssidan och håll

uppströmsslänt under uppsikt
vid ordinarie tillsyn. Överväg

också att jämna till slänten för
att förenkla upptäckt av nya

skador.  (3)
Höger
fyllningsdamm

Krön Lågt fribord på fyllningsdammen Funktionsfel 4 5 4 4 13 BK4 Höja krönnivån eller se över
utskovskapaciteten (2)

Höger
fyllningsdamm

Krön Ingen tätkärna, och den tätjord som finns
har tydliga läckagevägar en bra bit in i
dammkroppen.

Funktionsfel 4 5 4 2 11 BK3 Regelbunden kontroll av
sjunkgropar. (4)

Vänster
fyllningsdamm

Nedströmsslänt Svårt se skador eller förändringar i
anslutningen mellan fyllningsdamm och
betongdamm.

Funktionsfel 3 5 4 4 13 BK3 Kontrollera tätningen eller
installera ny tätning mellan

betong och fyllningsdamm. (2)
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BILAGA 2 SAMMANSTÄLLNING ANMÄRKNINGAR
Dammdel Funktion Anmärkning Kategori A

Avvikelse
B

Betydelse
C

Belastnings-
frekvens

D
Övervakning och
åtgärdsmöjlighet

Summa
B+C+D

BK
Bedömnings-

klass

Förslag på åtgärd (1-5)*

Instrumentering Dammätning Ingen instrumentering. Dammätning 4 Övrigt Ingen instrumentering på
dammen. Vattenståndspegel
bör installeras med larm för

kontroll av vattennivå då
fribordet är lågt. (3)

Dokumentation DTU-manual Ingen uppdaterad information om
dammens uppbyggnad. Ingen
dokumentation om tillsyn, åtgärder vid
skador mm.

Dokumentation
och rutiner

5 Övrigt Dokumentera anläggningen och
rutiner för tillsyn, övervakning

och åtgärder.  (3)

* 1. Åtgärd snarast   2. Åtgärd inom 1 år   3. Åtgärd inom 3 år   4. Hålls under uppsikt   5. Ingen åtgärd
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BILAGA 3 PROVGROPSPROTOKOLL
Uppdrag: Inspektion Vinslövssjön Utförd av: Daniel Simonsson
Datum: 2022-05-05

Placering:

Figur 10. Ungefärlig placering av provgrop.

Beskrivning:
Djup (m) Jordart Vatten Anm. Prov
0-0,15 Grus Torrt Slit och bärlager Nej
0,15-0,35 Sand/grus Torrt Blandat med grSa och saGr. Nej
0,35-1,3 saMn Flödar Fyllningsmassor av grusig/ sandig morän eller grusig

sand. Även inslag av sprängstenar. Vatten sipprar
först och flödar efter cirka 5 minuter ut i gropen.

Ja
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Foton:

Foton provgrop: Översta två fotona - Provgrop med gruslager ovan fyllningsmassorna
som fungerar som tätjord. Nedre två bilderna – läckagepunkt och sipprande vatten
innan det började flöda ut vatten i provgropen. Läckagepunkten är cirka 2,5 m
horisontellt räknat från uppströms krön i nedströms riktning och cirka 1 m vertikalt
räknat från krön.

Läckagepunkt
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Provtagning:
Provtagning gjordes på tätjorden av fyllnadsmassor bestående av grusig sand eller
grusig sandmorän. Jorden innehöll relativt mycket jämnstora stenar. Sorteringmetoden
användes för att erhålla mängden sten och block.

Sorteringsmetoden Höjd av
jord 0-63

mm

Höjd av
jord 63-200

mm
60 cm 30 cm

Fraktionen 0-63 mm skickades på siktanalys. Nedan ges totalsiktkurvan, inklusive 63-
200 mm.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) 

Datum Diarienummer 

2022-09-22 TF 2022/644 

Handläggare 
Mathias Jönsson    
Tekniska förvaltningen 

mathias.jonsson@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax: 
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Åtgärdsförslag 2022 Finjasjöns arbetsgrupp 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Finjasjögruppens uppdrag, enligt tekniska utskottets beslut 2013-10-16 § 73, är
slutfört genom att gruppen nu överlämnat en åtgärdslista med både kort- och
långsiktiga åtgärdsförslag samt att upplösa gruppen.

2. Dra tillbaka tekniska nämndens beslut § 66 från 2017-08-28, om förslag till
lösningar, med anledning av att budget och resurser för återstående åtgärder
saknas i beslutet.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

3. Tillsätta budget för åtgärder med prioritet 1 enligt överlämnad åtgärdslista:

3.1 Aktivt påbörja uppströmsarbetet för att identifiera föroreningskällor

400 000 kr fördelat på budgetår 2023-2024, tilldelas till Tekniska 
förvaltningen. 

3.2 Fördjupa strand- och vattenvårdsarbetet inom kommunen genom att utöka 
TF nuvarande tjänst till heltid 600 000 kr/år, tilldelas tekniska förvaltningen. 

3.3 Ökad tillsyn och information avseende jordbruk, enskilda avlopp och 
dagvattenhantering utökning av tjänst på MSF för miljötillsyn 600 000 kr/år, 
tilldelas miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

3.4 Upphöra med att bruka kommunal jordbruksmark i nära anslutning till sjön, 
mark ska i stället upplåtas som betesmark eller extensiv vall. 

3.5 Tilldela 300 000 kr/år för vassklippning, tilldelas tekniska förvaltningen. 
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3.6 Ingå medlemskap i Helgeåns vattenråd 45 000 kr/år, tilldelas tekniska 
förvaltningen. 
 

3.7 Uppföra positiv och upplysande information kring Finjasjön samt 
kartläggning av våtmarkslägen 200 000 kr, tilldelas miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
 

3.8 Ge HIBAB i uppdrag att se över hur näringspåverkan från deras 
jordbruksmark skulle kunna upphöra eller drastiskt minska.  
 

3.9 Ge HMAB i uppdrag att se över hur deras verksamhet, mer kraftfullt kan 
bidra i förbättringsarbetet med Finjasjön med avseende på påverkan från 
reningsverket och bräddningar från verk och ledningsnätet.   

Sammanfattning  

Finjasjöns arbetsgrupp vilken tillsattes 2013 med uppdrag att ”upprätta förslag till både 
kort- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i Finjasjön” 
lämnar härmed över åtgärdsförslag enligt beslutat uppdrag. Gruppen anser därmed 
att uppdraget är slutfört, och att nästa steg i arbetet med att förbättra 
vattenkvaliteten i Finjasjön bäst görs genom att arbeta vidare enligt åtgärdslistan. 
För att kunna göra detta behöver ekonomiska medel tillskjutas vad gäller personella 
resurser, för åtgärder och vidare undersökningar. 

Gruppens rekommendation är att man först fokuserar och arbetar med ett s.k. 
uppströmsarbete för att minska tillförsel av näringsämnen till sjön innan man går 
vidare med en eventuell behandling av bottensedimenten. I det här arbetet behöver 
även HIBAB och HMAB involveras. 

Politiskt borde det även sättas en realistisk målbild för Finjasjön, inte minst för att 
ge en riktning att ta sikte på i åtgärdsarbetet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kort historik kring bildandet av Finjasjöns arbetsgrupp 

Efter oroväckande signaler kring Finjasjöns mående 2008, sammankallade tekniska 
nämndens ordförande ett antal ledande personer inom kommunen till möte 2009 
för att diskutera ”Finjasjön och dess framtid”. Mötet mynnade ut i att en 
arbetsgrupp bildades som fick namnet Finjasjöns arbetsgrupp. Det beslutades att 
gruppens målsättning skulle vara att: ”upprätta förslag till både kort- och 
långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i 
Finjasjön” Gruppen skulle bestå av 8 ledamöter med representanter från Tekniska 
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kontoret, Miljökontoret, Hässleholms vatten, fiskevårdsområdet, 
fiskevårdsföreningen och tekniska utskottet. Där Tekniska kontoret skulle vara 
sammankallande. Gruppen gavs inga ekonomiska medel utan skulle endast vara 
rådgivande.  

I samband med beviljandet av LEADER- och LOVA-bidrag för att genomföra 
reduktionsfiske, under åren 2012-2013, ersattes Finjasjögruppen tillfälligt av en 
styrgrupp. Efter att dessa bidragsprojekt slutförts beslutade Tekniska utskottet att 
återupprätta Finjasjöns arbetsgrupp med samma uppdrag och förutsättningar som 
tidigare.  

Gruppen har genom åren lämnat en del förslag men har till mångt och mycket mest 
fungerat som ett diskussionsforum då gruppen inte har haft något beslutande eller 
ekonomiskt mandat att genomföra åtgärder. Genom årens lopp har det dock gjorts 
en del olika åtgärder för att förbättra sjöns vattenkvalité, det som hittills gett bäst 
resultat är reduktionsfisket av vitfisk. Reduktionsfiskets effekt på sjön är något som, 
alla experter är överens om och data visar, måste fortgå för att lyckas bibehålla sjöns 
status som den har idag. Reduktionsfisket är något som fortfarande utförs årligen i 
sjön genom tilldelad budget till tekniska förvaltningen. 

 
Behov av resurser 
Tekniska förvaltningen har idag en mindre budget för verksamheten strand- och 
vattenvård. Budgeten är till största del intecknad till Finjasjöns reduktionsfiske, 
provtagning i sjön och sommardämmet i Almaån, vilken därför inte lämnar något 
större utrymme för fler åtgärder i sjön. I budgeten ryms idag endast en 20-procentig 
tjänst, vilket redan idag är i underkant.  

För att kunna jobba effektivt och nå resultat i åtgärdsarbetet med Finjasjön och för 
att kunna arbeta mer aktivt med övriga sjöar inom kommunen behöver tjänsten 
fyllas upp till en heltidstjänst. Konkret handlar det om att samordna 
vattenvårdsfrågor inom kommunen, driva åtgärdsarbetet på ett systematiskt sätt, 
söka bidrag för åtgärder, handla upp åtgärder, följa upp effekten av genomförda 
åtgärder, aktivt bevaka kommunens värdefulla sjöars utveckling, sköta kontakten 
gentemot myndigheter, föreningar och allmänhet. 

Utöver detta kommer även MSF behöva utöka sina resurser på tillsynssidan för att 
kunna arbeta enligt åtgärdsförslaget, en utökning om åtminstone en 75-procentig 
tillsynstjänst. 

 
Finjasjöprojektet 
Länsstyrelsen tillsammans med representanter från kommunen har under några år 
(2018-2021) drivit ett LEVA-projekt i syfte att ta reda på hur Finjasjöns 
näringsstatus kan förbättras. Arbetet har mynnat ut i ett antal olika rapporter och ett 
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par större åtgärdsförslag, en av åtgärderna som föreslagits är sedimentbehandling 
genom att exempelvis tillföra aluminiumsaltlösning för att på så vis binda fosforn i 
bottensedimenten.  

Finjasjögruppen anser att där finns ett antal viktiga frågor att reda ut innan en sådan 
åtgärd sätts in, så som förväntad effekt, livslängd på behandlingen och om den är 
förenad med eventuella framtida negativa effekter. Finjasjögruppens 
rekommendation är därför att avvakta med en sådan behandling och istället 
fokusera på uppströmsåtgärder för att minska tillförseln av fosfor till sjön. En 
minskning av fosfor uppströms kommer också ge en längre livslängd på en 
eventuell framtida sedimentbehandling. 
 
Beslut från 2017 
2017 beslutade Tekniska nämnden om ett antal åtgärder, en del av åtgärder har 
genomförts, dock tilldelades aldrig budget och resurser för att arbeta med förslagen, 
därför har inte alla åtgärderna utförts. Åtgärderna som aldrig har blivit utförda har 
arbetats in i den nu överlämnade åtgärdslistan. Därför föreslås det att Tekniska 
nämndens beslutet § 66 2017-08-28 dras tillbaka och att det tas ett nytt beslut kring 
den nu överlämnade åtgärdslistan istället. 

 
Överlämnade åtgärdsförslag 
Gruppens överlämnade åtgärdslista innehåller både konkreta åtgärder och förslag till 
vidare arbete och undersökningar för att identifiera källor till fosfortransporten till 
sjön. I och med överlämnandet av åtgärdslistan anser arbetsgrupp att gruppens 
uppdrag är slutfört enligt Tekniska utskottets tidigare beslut gällande gruppens 
uppdrag. Fiskevårdsområdet gör en viss reservation kring arbetsgången och anser 
att man ska arbeta vidare med beslutet från 2017, återstående åtgärdsförslag från de 
beslutet är därför inarbetat i den nu överlämnade åtgärdslistan för att få till ett mer 
komplett beslut. 

För att komma till handling behöver gruppen ersättas med en budget och resurser 
som kan driva arbete framåt. Avsikten är inte att gruppen helt ska sluta att träffas 
dock behöver den inte ha ett politiskt beslutat uppdrag längre då tanken är att den 
mer ska ha ett syfte att fungera som ett informations- och diskussionsforum. 

Utöver arbetet med Finjasjön är rekommendationen att det också arbetas mer aktivt 
med kommunens övriga sjöar och vattendrag, allt ifrån bevakning av vissa 
värdefulla sjöars status, översyn av sjöanvändningsplan vilken togs fram 2000, till 
förebyggande åtgärder m.m. I syfte att förvalta den här tillgången väl och säkerställa 
en god status på kommunens sjöar och vattendrag för kommande generationer. 

Åtgärdsarbetet är något som kommunen är skyldig att arbeta med utifrån 
vattendirektivet och Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen, med 
fokus att uppnå god ekologisk och kemisk status till 2030. Kommunen måste också 
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ta sitt ansvar för Finjasjöns påverkan nedströms något som lätt kommer i 
skymundan i diskussionen kring Finjasjön. För att skapa medvetenhet kring detta är 
tanken att länsstyrelsen bjudas in för att informera mer kring detta för politikerna 
och ledande i berörda förvaltningar och kommunala bolag.  

 
 
 
Arbetsgruppens rekommendationer 

1. Fortsätta med reduktionsfisket av vitfisk. 

2. Fokusera på uppströmsåtgärder, näringstillförseln bör strypas till en lägre 
nivå innan en eventuell sedimentbehandling görs i sjön. 

3. Utöka de personella resurserna för att komma framåt i åtgärdsarbetet med 
Finjasjön samt för att kunna jobba förebyggande med kommunens övriga 
sjöar och vattendrag. 

4. Politiskt sätta en realistisk målbild för Finjasjön, för att ge en riktning att ta 
sikte på i åtgärdsarbetet.  

 
Viktigt att vara tydlig med är att Finjasjön inte kommer klara att uppnå god 
ekologisk status på egen hand, det krävs aktiva åtgärdsinsatser för att kunna uppnå 
detta. Det kommer också att krävas tålamod, trots aktivt åtgärdsarbete kommer det 
ta tid innan man kommer kunna se större förändringar i sjön, det kommer troligen 
krävs ett aktivt arbete under lång tid innan synbart resultat visar sig. 

Målet för Finjasjön måste vara att få ner näringstillförseln till en nivå så att en balans 
i sjöekosystemet kan infinna sig och att sjön därmed kan sköta sig själv på naturlig 
väg. För att på sikt kunna upphöra med den ”konstgjorda andningen” som idag 
görs genom att bedriva reduktionsfiske i sjön. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt i ärendet.  

Barnperspektivet  

Ej aktuellt i ärendet. 

Miljökonsekvenser  

Om inget aktivt arbete görs för att förbättra Finjasjöns näringsstatus kommer sjön 
ej uppnå god ekologisk status enligt Sveriges miljömål med sikte på 2030, likaså 
kommer sjöns vattenkvalitet successivt att försämras. 
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Facklig samverkan 

Ej aktuellt i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär en ökad driftbudget både för Tekniska förvaltningen och Miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1  Åtgärdsförslag Finjasjön 

Bilaga 2 Tekniska utskottets beslut 2013-10-16 § 90 

Bilaga 3 Tekniska nämndens beslut 2017-08-28 § 66 

  

 

Sändlista: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

Mats Svensson, förvaltningschef                               Mathias Jönsson, projektledare  



   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 9 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2022-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 154   
 

Åtgärdsförslag 2022 Finjasjöns arbetsgrupp 
Dnr: TF 2022/644 

Beslut 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att föreslå tekniska nämnden besluta att: 
 

1. Finjasjögruppens uppdrag, enligt tekniska utskottets beslut 2013-10-16 §73, 
är slutfört genom att gruppen nu överlämnat en åtgärdslista med både kort- 
och långsiktiga åtgärdsförslag samt att upplösa gruppen. 

 
2. Dra tillbaka tekniska nämndens beslut § 66 från 2017-08-28, om förslag till 

lösningar, med anledning av att budget och resurser för återstående åtgärder 
saknas i beslutet.  
  

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden föreslå 
kommunfullmäktige att: 

 
3. Tillsätta budget för åtgärder med prioritet 1 enligt överlämnad åtgärdslista: 

 
3.1  Aktivt påbörja uppströmsarbetet för att identifiera föroreningskällor 

400 000 kr fördelat på budgetår 2023-2024, tilldelas till tekniska 
förvaltningen. 

 
3.2  Fördjupa strand- och vattenvårdsarbetet inom kommunen genom att 

utöka TF nuvarande tjänst till heltid 600 000 kr/år, tilldelas tekniska 
förvaltningen. 

 
3.3  Ökad tillsyn och information avseende jordbruk, enskilda avlopp och 

dagvattenhantering utökning av tjänst på MSF för miljötillsyn 600 000 
kr/år, tilldelas miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

 
3.4   Upphöra med att bruka kommunal jordbruksmark i nära anslutning till 

sjön, mark ska i stället upplåtas som betesmark eller extensiv vall. 

 
3.5  Tilldela 300 000 kr/år för vassklippning, tilldelas tekniska förvaltningen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

3.6  Ingå medlemskap i Helgeåns vattenråd 45 000 kr/år, tilldelas tekniska 
förvaltningen. 

 
3.7  Uppföra positiv och upplysande information kring Finjasjön samt 

kartläggning av våtmarkslägen 200 000 kr, tilldelas miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

 
3.8  Ge HIBAB i uppdrag att se över hur näringspåverkan från deras 

jordbruksmark skulle kunna upphöra eller drastiskt minska.  

 
3.9  Ge HMAB i uppdrag att se över hur deras verksamhet, mer kraftfullt 

kan bidra i förbättringsarbetet med Finjasjön med avseende på 
påverkan från reningsverket och bräddningar från verk och 
ledningsnätet.   

 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ernst Herslow (FV) avstår att delta i beslut av punk 3.  
 

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
Ernst Herslow (FV) tillstyrker punkt 1 och 2 och avstår punkt 3 till förmån för eget 
budgetförslag.  
 

Omröstning 
Ordförande ställer först punkt 1 och 2 under proposition och finner dem bifallna.  
Han ställer sen punkt 3 under proposition och finner även den bifallen.  
 

Beskrivning av ärendet  
 
Finjasjöns arbetsgrupp vilken tillsattes 2013 med uppdrag att ”upprätta förslag till både 
kort- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i Finjasjön” 
lämnar härmed över åtgärdsförslag enligt beslutat uppdrag. Gruppen anser därmed 
att uppdraget är slutfört, och att nästa steg i arbetet med att förbättra 
vattenkvaliteten i Finjasjön bäst görs genom att arbeta vidare enligt åtgärdslistan. 
För att kunna göra detta behöver ekonomiska medel tillskjutas vad gäller personella 
resurser, för åtgärder och vidare undersökningar. 
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_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunfullmäktige 
 
 



ÅTGÄRDSFÖRSLAG FINJASJÖN Bilaga 1

Upprättad: 2022-09-21

Förslag på åtgärd Förväntad effekt 
(stor/medel/liten)

Kostnad 
(hög/medel/låg)

Möjlighet till 
bidrag

Status Uppskattad kostnad Ansvarig
Prioritet              

(1-3)

1

Aktivt uppströmsarbete för att identifiera föroreningspunktkällor:  Uppströmsarbete behöver 
göras i form av provtagning, inventering, kartering och inte minst fördjupa sig i tidigare undersökningar som gjorts 
uppströms, för att identifiera punktkällor. Först därefter kan åtgärdsförslag presenteras. Bland annat behöver 
gamla muddermassor, vilka spridits ut på marker som avvattnas till sjön, undersökas då det finns risk att dessa 
läcker stora mängder fosfor till sjön. I uppdraget med uppströmsarbetet ligger även att undersöka påverkan från 
närbelägen jordbruksmark och påverkan från Sösdala och Tjörnarps reningsverk. Kostnaden och arbetet med 
uppströmsarbetet är tänkt att fördelas över 2 år. Åtgärdsarbete bl.a i form av uppströmsarbetet är något som vi är 
skyldiga att arbeta med utifrån vattendirektivet Sveriges beslutade miljömål för att uppnå god ekologisk och 
kemisk status i våra sjöar och vattendrag.

medel låg kanske 0,4 mnkr TN 1

2

Fördjupa Strand- och vattenvårdsarbetet inom kommunen: En förutsättning för att kunna driva på 
arbetet med Finjasjön och åtgärdslistan samt för att kunna ta ett större helhetsgrepp även för kommunens övriga 
sjöar behöver personella resurser tillsättas inom Tekniska förvaltningen. låg nej 0,6 mnkr/år TN 1

3

Ökad tillsyn för inventering av dagvattenanläggningar till sjön, utreda dess påverkan 
samt ökad tillsyn på enskilda avlopp: Inventera vilka områden som bidrar med dagvatten till Finjasjön 
samt titta närmre på vilken påverkan dagvattenutsläpp kan tänkas ha och därefter ta fram åtgärder för att minska 
dess påverkan på sjön. Kostnad är till största del kopplat till personella resurser, bedömd till minst 1/2- 
tillsynstjänst på MSF, tjänsten kommer till stor del finansieras med tillsynsavgifter. 

låg kanske 0,6 mnkr/år MSN/(HMAB) 1

4

Upphöra med att bruka kommunal jordbruksmark i anslutning till sjön och 
Tormestorpsån: Jordbruksmarken som bl.a. ligger mellan Järnvägen och Hovdalavägen mittför Björkvikens 
badplats utgör en lokal föroreningsskälla till sjön eftersom den har direktutsläpp av ett dräneringsdike direkt till 
badplatsen, lilkaså . Här föreslås att arrendet endast ska medges för extensiv vall eller betesmark. 
Åtgärdskostnaden avser förlorad arrendeintäkt. Det är viktigt att kommunen är en god förebild, för att kunna 
påverka privata markägare att vidta åtgärder.

medel låg 8 000 kr/år TN 1

5
Vassklippning: Skörda vass skulle uppskattningsvis kunna bidra med 100 kg/år minskning av fosfor. Kommer 
även bidra med bättre omsättning av vattnet inne i lokala vikar och grundområden. låg/medel låg < 0,3 mnkr/år TN 1

6

Medlemskap i Helgeåns vattenråd: Skapar stora möjligheter till bidrag för olika åtgärder och 
undersökningar, knyter även till oss lite mer expertid. Hässleholms kommun bör gå med i vattenrådet, inte minst 
för att visa att vi tar ansvar även nedströms Finjasjön. En kostnad som borde ligga centrat. 

medel låg ja 45 000 kr/år KLF 1

7

Positiv och upplysande information kring sjön: Sätta upp skyltar runt/vid sjön och på hemsidan med 
info om sjöns årscykel med algblomning osv. Skapar förståelse och en acceptans för att sjön har algblomningar och 
att det är något som vi inte blir av med. Viktigt att inte bara lyfta fram det negativa med sjön utan istället fokusera 
på alla positiva värden som Sjön har. På så vis kan man skapa en annan "sanning" om sjön.

låg ja < 0,2 mnkr MSN/TN 1

1 (4)
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8

Infromation och tillsyn jord-/lantbruk: Viktigt att jobba med information kring möjliga åtgäder för 
lantbruket, för att få till förändring är det viktigt att lantbrukarna känner en delaktigthet i arbetet med att förbättra 
sjön. Höstplöjd åkermark leder till större risk för näringsläckage genom ytavrinning, därför bör kommunal och 
HIBAB:s åkermark i anslutning till sjön och vattendrag åtminstone vara bevuxna vintertid. Utöver detta kan även 
utökad tillsyn minska sk. punktkällor som ligger och förorenar sjön. Ökade personalresurser MSF 1/4 tjänst.

medel låg ja < 0,1 mnkr/år MSN 1

9

Åtgärder för att förebygga bräddning av avloppsvatten från pumpstationer och ARV: 
Sammanställa vilka pumpstationer som utgör risk och vilken frekvens det sker. Därefter vidta förebyggande 
åtgärder för att undvika att orenat avloppsvatten rinner ut i sjön i samband med driftstörningar i både 
pumpstationer och reningsverk.

medel nej HMAB 1

10

Uppvakta Höörs kommun avseende Tjörnarps RV: Hässleholms kommuns tillsynsavdelningt bör ta 
kontakt med Höörs kommuns tillsynsenhet, med information kring vårt arbete med Finjasjön och en vädjan om att 
Höör tittar på vad dom kan bidra med kring ett nedströmsarbete och Tjörnarps Reningsverk. medel ingen 0 MSN 1

11

Kartläggning av våtmarkslägen: Gör det enklare både för privata markägare och kommunen att söka 
bidrag om våtmarkslägen redan finns inventerat. Många små våtmarker har positiv effekt både vad gäller att fånga 
näring men skapar även en trög avrinning inom avrinningsområdet på så vis jämnas även högflöden ut och håller 
nere högvattennivåer i sjön. 

låg ja 50 000
MSN/TN med 

stöd av 
vattenrådet

1

12

Fortsatt reduktionsfiske: Alla experter är eniga om att reduktionsfisket har en stor och positiv påverkan vad 
gäller sjöns algblomning. Reduktionsfisket bör fortsätta tillsvidare. Reduktionsfiske görs redan idag inom bef. 
budget för strand- och vattenvård. stor medel nej pågår

Finansieras redan 
inom befintlig budget

TN 1

13

Påbörja omprövning av reningsverkets tillstånd: Fortsätta med planen för att söka nytt tillstånd för 
Hlm:s reningsverk med anledning av att nuvarande tillstånd är sedan 70-talet. Nytt tillstånd kommer bl.a. medföra 
förbättrad rening och minskade utsläppsvärden.  stor stor nej ej påbörjad HMAB 1

14

Våtmark på Hovdala: Troligen är den största vinsten att marken slutar att brukas som jordbruksmark och på 
så vis minskar näringsläckage till Tormestorpsån och Finjasjön. För att stora delar av marken ska vara brukbar krävs 
idag att marken dräneras och att vattnet pumpas ut till Tormestorpsån. I våtmarksutrening som genomfördes 2019 
kan slutsatsen dras att det skulle vara mer ekonomiskt lönsamt att omvandla marken till våtmark än att arrendera 
ut den, förutsatt att bidrag tilldelas för själva anläggandet av våtmarksområdet. Investeringskotnaden är redovisad 
i ett spann mellan 1-5 mnkr och beror på vilket våtmarksförslag som väljs.

låg medel ja 1 - 5 mnkr HIBAB 2

15

Generellt anlägga våtmarker knutna till Finjasjöns avrinningsområde: Många små våtmarker 
har positiv effekt både vad gäller att fånga näring men även att skapa en trög avrinning och på så vis jämna ut 
högflöden och högvattennivåer i sjön. Kostnaden beror helt på våtmarkens storlek.

låg låg/medel ja HIBAB/TN 2

16
Modellering av vattensystemet: Skapar en bättre förståelse för hur vattnet rör sig i sjön och skulle kunna 
hjälpa till vid lokala åtgärder. låg nej < 0,3mnkr TN 2
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17

Sandfilter nedströms Magle våtmark: Sandfilter innehållande en fällningskemikalie typ aluminium, 
skulle kunna fungera som ett extra reningssteg innan det renade avloppsvattnet släpps ut i sjön. HMAB skulle ev. 
kunna begära ändring i tillståndet, om det inte är möjligt bör det utredas i samband med ny tillståndsprövning. medel medel kanske HMAB 2

18

Dumpad ammunition, uppvakta: Ingen direkt näringspåverkan men kan vara en förutsättning för att 
kunna genomföra AL-behandling. Kommunen bör ta kontakt med försvaret på formell väg, för att titta på 
möjligheterna att få detta sanerat.

kanske
MSN/TN i 

dialog
2

19

Utfiskning i Magle våtmark: För att förhindra att fisken frigör fosfor i våtmarken som vidare transporteras 
till sjön. Utfiskning pågår i viss omfattning dock är det svårt rent praktiskt att komma till med fiskeredskap, en 
restaurering av dammarna hade underlättat detta.

låg låg Pågår HMAB 2

20

* Utreda ev läckage från deponi Tormestorp: Utreda om den kan orsaka tillförsel av fosfor till sjön 
eller utgöra annan föroreningsrisk. Deponin på Tormestorp 99:10 är en klass 2 (klassning av förorenad mark) vilken 
kan ge bidrag för sanering men kräver en ansvarsutredning. Ansvarsutredning för deponier som kan tänkas 
påverka Finjasjön hade varit bra att de utfördes men kräver resurser.

troligen till viss 
del

TN/MSN 2

21
Restaurering/ombyggnad Maglevåtmark: Bygga om dammarna i Magle våtmark för att möjliggöra 
bättre underhåll av dammarna, avsänkning, slamborttagning, utfiskning m.m. medel/stor medel nej ej påbörjad HMAB 2

22

Utfiskning i Magle våtmark För att förhindra att fisken frigör fosfor i våtmarken som vidare transporteras 
till sjön. Utfiskning pågår i viss omfattning dock är det svårt rent praktiskt att komma till med fiskeredskap, en 
restaurering av dammarna hade underlättat detta.

låg låg Pågår HMAB 2

23

Kemisk behandling av bottensediment (exempelvis genom aluminiumbehandling): Behöver 
undersökas vidare innan man tar ställning till att genomföra en behandling. Begränsad livslängd väldigt osäkert hur 
lång livstid behandlingen har. Behöver utreda om det finns risk för några negativa effekter i framtiden. Viktigt att 
vara medveten om att det är en behandling som med stor sanolikhet behöver göras om inom ett antal år om inte 
tillförseln uppströms minskas innan behandlingen genomförs. Fiskevårdsområdet är i dagsläget mycket tveksamma 
till att godkänna en behandling av sjön. Kostnaden för att genomföra en sådan åtgärd är hög, i rapporten har en 
grov uppskattning gjorts till 30 mnkr.  

stor hög
troligen till viss 

del
30 mnkr ?? TN 3

24

Undersökning av sediment för sedimentbehandling: Detta är något som sker under 
sommmaren/hösten 2022, i länsstyrelsens regi i syfte att titta på vilken mängd Aluminium som skulle behövas samt 
förväntad effekt.

låg ja pågår 0 Länsstyrelsen

25

Skapa strandängar utmed Finjasjön: Viktig men kanske inte så stor effekt ur ett näringsperspektiv. Dock 
viktigt att säkerställa att kornas nedtramp inte påverkar näringsbelastningen på sjön negativt. låg låg 3

För att nå framgång i åtgärdsarbetet krävs det att undersöknings- och åtgärdsarbetet hela tiden bedrivs systematist inte minst genom dokumentation och 
uppföljning av genomförda åtgärder. 
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Definition:
Kostnad: hög > 5 mnkr, medel < 5- 0,6 mnkr, låg < 0,6 mnkr

Förväntad effekt:                                                                                                                                                                          
Stor= direkt synbar förändring inom 1-2 år                                                                                                                  
medel=mätbar förändring över 5 år                                                                                                                                                                                                        
liten=effekt över tid                                                                                                                                                                               

* Tidigare fattade politiska beslut dock utan tilldelad budget, därför har arbetet inte kunnat genomföras.

Prioritet: 1= högst och 3= lägst
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-06-15 TF 2022/428 

Handläggare 
Enhetschef Stefan Alvedal 
Tekniska förvaltningen 

stefan.alvedal@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax: 
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Motion om bilfritt centrum i Hässleholm 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

- Avslå Miljöpartiet de grönas motion, om bilfritt centrum i Hässleholm, i
sin helhet.

Sammanfattning 

Miljöpartiet de gröna, Hässleholm, har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion avseende ett bilfritt centrum i Hässleholm. I motionen yrkar Miljöpartiet att 
kommunfullmäktige skall besluta om att uppdra åt berörda nämnder att utreda och 
arbeta fram en plan för ett bilfritt centrum. Tekniska nämnden har fått detta 
uppdrag och förvaltningen har gjort utredning där man tagit fram dagsläge på gator 
inom aktuellt område och befarade konsekvenser vid införande av bilfri zon. 
Utifrån detta föreslår tekniska förvaltningen att nämnden beslutar motionen avslås.  

Beskrivning av ärendet 

Miljöpartiet vill:  

- införa ett bilfritt centrum i området mellan Järnvägsgatan, Tingshusgatan,
Östergatan och Tredje Avenyen,

- gång- och cykelstråk på Vattugatan med anknytning till paradiset,
- ha fungerande lokal kollektivtrafik i ett bilfritt centrum,
- uppgradera Järnvägsstationen vid Magasinsgatan,
- koppla ihop Magasinsgatan via Bryggaregatan och Viaduktsrondellen,
- flytta taxistationen till västra sidan och
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JAV 

- fortsatt analys av utökning av parkeringshus. 

Miljöpartiet belyser: 

- näringslivets stora betydelse för ett levande stadsliv, 
- godstransporter och varutransporter behov tillgodoses genom att tillåta 

leveranser exempelvis på förutbestämda tider och med fordon som är 
utsläppsfria och 

- boende inom zonen skall kunna nå sina parkeringar vid bostäderna. 
 

KOMMENTARER 
 
Dagsläge på gator inom aktuellt område: 
 

- Järnvägsgatan, del av, är idag gångfartsområde. Öppet för dubbelriktad trafik 
sen den 1 juni 2022 efter beslut i Kommunfullmäktige. 

- Tingshusgatan, del av, är idag gångfartsområde.  
- Östergatan, huvudgata.  
- Tredje Avenyen, enkelriktad och gångfartsområde. En avstängning torde 

innebära att trafiken på Kristianstadsvägen ökar. 
- Andra Avenyen, inga lokala regleringar. 
- Första Avenyen, del av, är idag gågata och del av, motorfordonstrafik 

förbjuden (varudistributionsfordon alla dagar mellan kl 07.00-12.00). 
- Vattugatan, delar av, enkelriktat (del av, gäller ej fordon med tillstånd samt  

 leveransfordon mellan kl 07.00 - 11.00),  
fordonstrafik förbjuden eller gångfartsområde. 

- Frykholmsgatan del av, motortrafik förbjuden (gäller inte i nordlig 
färdriktning mellan kl 07.00 – 12.00 för fordon med tillstånd). 

- Godtemplaregatan del av, motortrafik förbjuden (gäller i sydlig 
färdriktning samt nordlig färdriktning mellan kl 18.00 – 05.00, gäller inte 
fordon med tillstånd).  
 
 
Befarade konsekvenser vid införandet av en bilfri zon: 
 

- Inkomstbortfall (parkeringsavgifter, utfärdande av felparkeringsböter). 
- Dagens p-platser blir boendeparkering ev. hela centrum omgestaltas. 
- Bortfall av p-platser i centrum innebär behov av fler p-platser utanför C-

ringen. Behovet svårt att tillgodose. 
- Utöver samhällsutvecklingen i övrigt torde verksamheterna i centrum 

påverkas negativt ännu mer. Centrumhandeln dör ut. 
- Negativa konsekvenser av väsentligt ändrade trafikflöden.  
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JAV 

- Tillgängligheten till Kulturhuset med dess parkeringsgarage, Vårdcentralen
Vänhem och infarten till Q8 försvåras.

__________________ 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ej aktuellt 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt 

Bilagor 

Motion 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska förvaltningen 

Stefan Alvedal 

Enhetschef 
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§ 157   
 

Motion från miljöpartiet 
Dnr: TF 2022/428 

Beslut 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
 

- Att avslå Miljöpartiet de grönas motion, om bilfritt centrum i Hässleholm, 
i sin helhet. 
 
 

Beskrivning av ärendet  
 

Miljöpartiet de gröna, Hässleholm, har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion avseende ett bilfritt centrum i Hässleholm. I motionen yrkar Miljöpartiet att 
kommunfullmäktige skall besluta om att uppdra åt berörda nämnder att utreda och 
arbeta fram en plan för ett bilfritt centrum. Tekniska nämnden har fått detta 
uppdrag och förvaltningen har gjort utredning där man tagit fram dagsläge på gator 
inom aktuellt område och befarade konsekvenser vid införande av bilfri zon. 
Utifrån detta föreslår tekniska förvaltningen att nämnden beslutar motionen avslås. 

 

 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



 

 

 
  

 
Motion bilfritt centrum i Hässleholm  
 
Hässleholm kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, arbeta och 
lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas. Hässleholms stad är en 
knutpunkt med goda kommunikationsmöjligheter till och från centrum. Det är både en styrka och ett 
hot för att behålla handel, då konkurrensen från andra städer, köpcentrum och e-handel är stark. 
Det finns ett bra basutbud av butiker och caféer där några är av unik lokal karaktär. Hässleholm har 
en unik stadskärna med ursprunglig gatustruktur, och ett torg anslutet till paradgatan Första avenyn. 
Här finns offentlig konst, detta är unikt för Hässleholm. 
 
Politikernas hattande i frågan om gestaltningen av Hässleholms centrum och försöka lösa problem 
i centrum med konstanta ombyggnationer leder inte utvecklingen framåt mot ett attraktivt centrum. 
Det moderna samhället kräver nytänkande, planering och åtgärder. 
 
Vägtrafiken orsakar buller och luftföroreningar och påverkar negativt upplevelsen i stadsmiljön. 
Biltrafik begränsar tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter i stadskärnan 
där utrymmet för olika trafikslag är begränsat. En bilfrizon är ett säkrare plats för äldre, barn och 
funktionsnedsatta. En bra plats för barnen är en bra plats för alla.  
 
Olika studier och kartläggningar visar på att införandet av en bilfrizon ökar attraktiviteten för ett 
område och leder till ökad omsättning i handel. Att införa en bilfrizon kräver ett genomtänkt plan vad 
gäller kollektivtrafik, bilparkering vid angöringspunkter, cykelparkeringar, mm.  
 
Man kunde införa ett bilfricentrum i Hässleholm i området mellan Järnvägsgatan, Tingshusgatan, 
Östergatan och Tredje Avenyn. Vattugatan kan vara ett lämpligt gång- och cykelstråk med 
anknytning till paradiset. Lokal kollektivtrafik skall fungera i ett bilfritt centrum. Järnvägsstationen på 
Magasinsgatan bör uppgraderas och det kan koppla ihop Magasinsgatan via Bryggaregatan och 
viaduktsrondellen. Befintliga tankar på parkeringshus i Hässleholm måste analyseras vidare. 
Taxistationen kunde flyttas till västra sidan. 
 
Näringslivet är av stor betydelse för ett levande stadsliv. Godstransporter och varuleveranser får inte 
glömmas bort vid införandet av bilfriazoner. Varuleveranser kan tillåtas trafikera bilfria områden 
exempelvis på förutbestämda tider. Dessa kan dock ske med fordon som är utsläppsfria. Likväl ska 
de boende kunna nå sina parkeringar vid bostäderna inom en bilfrizon.  
 
Med anledning av detta yrkar vi:  

 Att kommunfullmäktige ska besluta att berörda nämnder får i uppdrag att utreda och 
arbeta fram en plan för ett bilfritt centrum. 

 
Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) 
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Delegationsprotokoll September 2022 

Förslag till beslut 

Delegationsprotokoll avseende bostadsanpassningsbidrag enligt delegationsregler 
för TF September 2022. 

DIARIENUMMER BIDRAGSBELOPP 

TF 2021/559 17 500 kr 

TF 2022/364 1 213 kr 

TF 2022/643 6 631 kr 

TF 2021/385 Avvisat 

TF 2022/100 Avvisat 

TF 2022/270 19 375 kr 

Tekniska förvaltningen 

Sara Pradon 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag 
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Övriga anmälningar - oktober 2022 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av följande och informationen läggs med 
godkännande till handlingarna. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Dnr: M-2022-1878  - Gäddastorp 4:13 Beslut om avgift för uppföljande kontroll 
Dnr: M-2022-2158 - Tormestorp 92:1 Klassning av anläggning/verksamhet 
Dnr: KLF 2022/253 - Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1 :37 och 
upplåtande av nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 
Dnr: KLF 2022/254 - Trafikplats till Hässleholm Nord 
Dnr: KLF 2022/63 - Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i 
Kommunen 
Dnr: KLF 2021/645 - Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i kommunen 
Dnr: M-2022-2633 - Godtemplaren 2 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
Dnr: M-2022-2653 - Verkstadsskolan 1 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
Dnr: M-2021-2619 - Kattfoten 1 Tillsyn av förskola - Röinge Förskola 
Tillsynsrapport 
Dnr: M-2021-2558 - Hässleholm 88:21 Tillsyn av förskola - Förskola Sjumilaskogen 
Tillsynsrapport 
Dnr: M-2021-2618 - Fornbacken 1 Tillsyn av förskola - Förskola Vildmarken 
Tillsynsrapport 
Dnr: M-2021-2483 - Farstorp 1:17 Tillsyn av förskola - Förskola Lyckan 
Tillsynsrapport 
Dnr: M-2022-2721 - Tormestorp 92:1 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
Dnr: M-2022-2772 - Finja 7:21 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
Dnr: M-2022-2776 - Fridhem 1 Planerad tillsyn av livsmedelsanläggning 
Dnr: KLF 2022/585 - Utvärdering av finansieringsmodell kontaktcenter 
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