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§ 1 Öppnande
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

Länsstyrelsen i Skåne län, ordförande
Lunds kommun, VA-verket
Sydvatten, rörhinder
Malmö stad, VA-verket, mrhinder

Sydvatten
SWECO VJAK, teknisk sakkunnig
SWECOVIAK
Burlövs kommun, Samhällsbyggnadsförv. Sekreterare
Länsstyrelsen i Skåne län, Vatten sektionen, mrhinder

§ 2 Val av justerare
SJ utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning enligt kallelsen den 3 december 2007 godkänns.

§ 4 Nästa sammanträde
Nästa AU-sammanträde kommer att hållas torsdagen den 7 februari 2008 kl. 09.00, i SWECO:s
lokaler i Malmö, Hans Michelsensgatan 2 i Bylgiahuset. Ytterligare sammanträde planeras
torsdagen den 27 mars 2008, kl. 09.00.

§ 5 Föregående protokoll
Protokoll från AU-sammanträde 4/07 den 5 november 2007 godkänns och läggs till handling-
arna.

§ 6 a Årsrapport 2007
Kommer att tas fram när året har passerat.

§ 6 b Ekonomi 2007-2008
BL redovisar ekonomisk rapport t o m den 4 december 2007. En1igt prognosen för år 2007
kommer budget att kunna hållas.

§ 6 c Verksamhet 2009
Det pågår ett nationellt arbete med bildandet av vattenråd. Från och med 2009 kommer Vat-
tenmyndigheten att ställa krav på nya kontrollprogram för vattenområden. Diskuteras hur vat-
tenmyndighetens krav kommer att påverka kommittens arbete.
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§ 6 d Årsmöte 2008
Årsmötet kommer att hållas måndagen den 26 maj 2008 kl.09.00. Diskuteras plats och program
för årsmötet. Föreslogs att årsmötet hålls i Hyllie vattentorn samt att några föredrag ingår.
Bland annat föreslogs en presentation av nya VA-SYD. BL förbereder med lokal och program.
OBS! Datum för årsmötet har ändrats från tidigare angivet.

§ 7 Upphandling
Finns inget att tillägga.

§ 8 Datalagring
Årlig överföring av data till SOU kommer att ske i början av 2008.

§ 9 Bekämpningsmedelsundersökning
Länsstyrelsen i Skåne län genomför med en länsomfattande undersökning av grundvatten från
vattentäkter. Samarbetskommitten deltar i projektet genom att utvidga undersökningen med 11
brunnar inom Alnarpsströmmens tillrinningsområde. Provtagningen är klar och man väntar på
analysresultat som väntas komma i början på 2008.

§ 10 Jonsammansättning
Provtagning av jonsammansättning har skett i fem punkter. Analyssvar väntas komma i början
av 2008. EM får i uppdrag att samla in synpunkter på det nya avtalsförslaget från Malmö.

§ 11 Grundvattenmodellen
Avtal mellan Malmö VA-verk och kom mitten har tecknats. Avgiften till Malmö VA-verk har
betalts.
BL redovisar förslag till avtal mellan kom mitten och medlemmen. Återstår slutredigering innan
avtalet kan presenteras för medlemmarna.

§ 12 Hemsida
Protokoll t o m 3/07 har lagts ut på hemsidan. Uppdatering sker kontinuerligt.

§ 13 Anmälningar
Forskningsrådet Formas, Naturvårdsverket och Mistra bjuder in till Forum för miljöforskning
tema Vatten den 6-7 februari 2008.
Länsstyrelsen i Skåne län presenterade Årsrapport 2006 med temat Skånes miljömål- en kraft
att räkna med, som är en uppföljning av Skånes miljörnål och miljöhandlingsprogram.

§ 14 Observationsprogram
BL delar ut koncept till det program som kommer skickas ut till medlemmarna i början av
2008.

§ 15 Övrigt
Från den 1 januari 2008 kommer Malmö och Lunds VA-verk gå samman och bilda kommunal-
förbundet VA Syd. BL får i uppdrag att lämna yttrande över Burlövs kommuns fördjupade
ortsanalys för Arlöv.
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§ 16 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackar deltagarna för idag och förklarar sammanträdet för avslutat. Ett tack fram-
förs till SWECO för den avslutande lunchen.

Justeras av1:~~~
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