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Plats och tid Stadshusets sammanträdesrum Sahlin/Möller kl. 13:30-17:25  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) §§116-117 

Janet Andersson (S) (vice ordförande) 
Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Samuel Estenlund (KD) 
Lilli Trpkoski (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Miroslav Han (S) 
Oliver Hansen (M) §118 ersätter Bengt Andersson (M) (ordförande) 
pga jäv 
Kent Björk (SD)  ersätter Göran Lindvall (SD) 
Charlotte Abrahamsson (C)  ersätter Anders Borgquist (C) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Damir Vazgec (M) 
Mats Löfström (S) 
Oliver Hansen (M) §§116-117 
Anna Osvaldsson (KD) 
Per Anders B Nilsson (V) 

  
Övriga närvarande Dave Borg (Förvaltningschef) 

Ina Petersson (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Dennis Larsen (SD) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och Samhällsbyggnad, 2022-08-31   
  
Protokollet omfattar §§116-118 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Ina Petersson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M) §§ 

116-117 
Janet Andersson (S) § 118 

 

Justerande   
  Dennis Larsen (SD)  
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Innehåll 
 

§116 Beslut om biosfärområdet Vombsjösänkans utbredningsområde, namn, 
samarbetsavtal och framtida organisation 

§117 Remissvar gällande regler för certifieringssystemet Revaq för 2024 

§118 Borttagen på grund av personuppgifter. 
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§ 116    MOS.2022.0175 

Beslut om biosfärområdet Vombsjösänkans utbredningsområde, namn, 
samarbetsavtal och framtida organisation  

Ärendebeskrivning  
Vombsjösänkans kandidatur till att bli biosfärområde avlutas med att en ansökan 
skickas in till UNESCO. Inför sammanställandet av denna ansökan måste beslut 
fattas om områdets utbredning, namn och organisation för att dessa ska kunna 
beskrivas i ansökan. 

Beslut om detta ska ske senast den 9 september 2022 i samtliga tre kommuner, 
Eslöv, Lund och Sjöbo, enligt protokoll från sammanträdet den 10 juni 2022 vid 
vilken ordföranden i de tre kommunernas kommunstyrelser närvarade. Det förväntas 
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar beslut vid sammanträdet den 31 augusti 
2022 och att kommunstyrelsen tar beslut vid sammanträdet den 6 september 2022. 

Den 5 juli 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommun i enlighet 
med föreliggande förslag till beslut (Ärendenr STRA.2017.541, § 72). Ärendet tas 
upp i Sjöbo kommuns kommunstyrelse den 31 augusti 2022. I Lund ska ärendet upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti 2022 och i kommunstyrelsen den 31 
augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Beslut om biosfärområdet Vombsjösänkans utbredningsområde, 

namn, samarbetsavtal och framtida organisation 
• Kommunstyrelsens beslut § 155, 2014 Avsiktsförklaring om inrättandet av ett 

biosfärområde i Vombsjösänkan 
• Kommunstyrelsens beslut § 56, 2020 Förslag att godkänna förstudie och anta 

avsiktsförklaring avseende biosfärområde Vombsjösänkan 
• Protokoll. Biosfärområde Vombsjösänkan, inkluderat bilaga A och bilaga B, 

2022-06-10 
• Informationsunderlag inför beslut om utbredningsområde, namn och organisation 

för biosfärområde Vombsjösänkan 2022-05-10 
 

Beredning 
Under kandidaturperioden har förstudiens förslag till biosfärområde vidareutvecklats 
utifrån de medskick som Nationella programkommittén och UNESCO framförde. Ett 
reviderat förslag till biosfärområde, namnförslag och organisation har diskuterats på 
ett gemensamt möte mellan kommunledningarna i Eslövs, Lunds och Sjöbos 
kommuner. På mötet bestämdes det att det är viktigt att kommunstyrelserna i alla tre 
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kommuner (Eslöv, Lund och Sjöbo) fattar samma beslut avseende geografisk 
utbredning, namn och organisationsstruktur vid sina respektive sammanträden. Det 
beslutades även att ärendet ska upp i respektive kommunstyrelse senast 9 september 
2022. 

Vid det gemensamma mötet mellan kommunledningarna fattades beslut om fyra 
beslutsmeningar som samtliga tre kommunstyrelser ska ställa sig bakom senast 9 
september 2022. De är: 

1. att ställa sig bakom styrgruppens förslag till utökat område enligt 
programkommitténs rekommendation, enligt bifogad karta i bilaga A 

2. att ställa sig bakom styrgruppens namnförslag enligt alternativ 1 ”Storkriket” 

3. att ställa sig bakom styrgruppens förslag till samarbetsavtal enligt bilaga B 

4. att beslut om långsiktig organisation ska tas i samband med att 
kommunfullmäktige i de tre kommunerna fattar beslut om ansökan till UNESCO. 

Handläggarna av ärendet i Sjöbo, Eslövs och Lunds kommuner föreslår dock att 
punkten 4 utgår då den blir aktuell först i samband med att beslut tas om ansökan till 
UNESCO. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta, under 
förutsättning att samma beslut fattas av Lund och Sjöbos kommuner, att anta 
styrgruppen för biosfärområdets förslag till beslut, vilket är: 

- att ställa sig bakom styrgruppens förslag till utökat område enligt 
programkommitténs rekommendation, enligt bifogad karta i bilaga A, 

- att ställa sig bakom styrgruppens namnförslag enligt alternativ 1 ”Storkriket”, 

- att ställa sig bakom styrgruppens förslag till samarbetsavtal enligt bilaga B. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 117    MOS.2022.0539 

Remissvar gällande regler för certifieringssystemet Revaq för 2024  

Ärendebeskrivning  
Den 23 juni 2022 inkom remissen Regler för certifieringssystemet Revaq för 2024, 
Svenskt Vatten. I förslaget finns det förutom markerade föreslagna förändringar, 
även möjlighet att lämna synpunkter på övriga delar av regelverket så som 
certifiering och bilagor. Sista dag att inkomma med yttrande är den 1 september 
2022. 

Remissen består av certifieringsprocess, certifieringskrav, övriga villkor för 
certifiering och tio bilagor. Två nya moduler är införda inför 2024. Förutom slam 
även biokol och renat avloppsvatten. Separata regler för de nya modulerna finns i 
kapitel 3.4, 3.5 och 3.6. 

Remissen visar hur certifieringssystemet Revaq arbetar genom uppströmsarbete vid 
reningsverk och nedströmsarbete för att säkerställa att restprodukter så som slam, 
biokol och renat avloppsvatten ska bidra till att klara miljömål så som Giftfri miljö, 
Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans. Produkterna sprids som växtnäring, 
innehållande fosfor, kväve och mikronäringsämnen, på jordbruksmark inom 
lantbruk. Biokol och renat avloppsvatten är produkter som inte har spridits i Eslövs 
kommun. Revaqs certifieringssystem ska säkerställa att produkten är möjlig att 
sprida på jordbruksmark. 

I Eslövs kommun sprids revaq-slam på jordbruksmark. VA SYD producerar revaq-
slam och renat avloppsvatten vid Ellinge avloppsreningsverk. Nytt för 2022-2023 är 
att de även kommer att producera biokol på en testanläggning vid Ellinge. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande regler för certifieringssystemet Revaq för 

2024 
• Missiv. Remiss gällande förslag till Revaq-regler 2024. 
• Remissutgåva. Remiss gällande förslag till Revaq-regler 2024. 
• Förvaltningens yttrande gällande regler för certifieringssystemet Revaq för 2024 
 

Beredning 
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöavdelningen, lämnar synpunkter på bilagor 
gällande rutiner, dokumentation och spridning av slam, biokol och renat 
avloppsvatten på jordbruksmark. Se vidare bilaga med förvaltningens yttrande. 
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Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget 
och översänder det till Svenskt vatten. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Sekretariatet, revaq@svensktvatten.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 118  

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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