Styrgruppen för sanering av Klippans Läderfabrik
Minnesanteckningar från möte
Plats och tid: 11/9 2012 klockan 13.30-15.30 på Läderfabrikens kontor, styrelserummet
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Bengt Alfredsson (BA)
Tomas Henrysson (TH)
Zara Isaksson (ZI)
Hans-Åke Lindvall (HÅL)

1. Sanering av villaträdgårdar
Ansökan om utökat bidrag för sanering av villaträdgårdar är beviljad och beslut om
förstärkning om 2,2 Mkr är skickat till Klippans kommun.
Det återstår fortfarande planteringar i vissa trädgårdar. Kommunens entreprenör håller på att
åtgärda brister som pekats ut vid slutbesiktningarna av trädgårdarna. När kommunen har fått
slutfakturan från entreprenören kan projektet slutredovisas till Naturvårdsverket.
2. Presentation av projektgruppens förordade åtgärdsalternativ för stora saneringen
TH beskrev processen kring den riskvärdering som pågått sedan det senaste styrgruppsmötet.
Från de alternativ som presenterades har projektgruppen arbetat vidare med alternativen 3-4
(a, b, c) och efter vissa ställningstaganden landat i ett alternativ ”uppdaterat alternativ 4 b”.
Projektgruppen har byggt upp sin prioriteringsordning enligt:
1. Vidta åtgärder för att minimera direktexponering.
2. Vidta åtgärder för att minska risken för spridning.
3. Vidta åtgärder för att inte behöva lägga markanvändningsrestriktioner.
Det nu förordade förslaget är väl underbyggt och har kommunicerats med såväl Länsstyrelsen
som Naturvårdsverket där bägge parter menar att Klippans kommun ligger ”rätt” i fråga om
ambitionsnivå och prioriteringar. I det nu rådande förslaget finns en ”handbroms” i och med
att gränsen för var schakten av utfyllnadsområdet slutar och täckning tar vid inte har
definierats. TH menar att gränsen kommer att bestämmas miljömässigt utifrån var vi har
avfall under grundvattennivån och tekniskt utifrån avslutandet av deponin. Det är tillexempel
inte bra om slänten blir allt för flack då dagvatten då kan utsätta tätskiktet för högt tryck.

Utifrån erfarenheter dragna vid villaträdgårdssaneringen föreslås en saneringsmetodik i
skogsområdet och Cösters dal som i grunden påminner om upplägget i trädgårdarna där ytliga
(förorenade) jordlager skalas av och jorden i ytan analyseras varefter insatser görs för s.k. hot
spots.
Projektgruppen har i stort varit överens i diskussionerna av de olika delområdena. Dock har
saneringen av Bäljane å ständigt varit ett frågetecken. Vid mötet med Naturvårdsverket
föreslogs att kommunen kan låta frågan avgöras i det kommande samrådet med
Länsstyrelsens vattenavdelning. Detta anser projektgruppen vara en vettig väg att gå och
sanering av ån finns därmed med i det förordade förslaget.
Vidare diskuterades kompletteringen av skyddsskiktet på de befintliga deponierna. Det finns
inget lagkrav på skyddsskiktets mäktighet, däremot praxis och utifrån denna så är befintligt
lager något tunt. I projektgruppens förordade alternativ föreslås en komplettering av
skyddsskiktet med 0,5 m.
Styrgruppen ansåg att projektgruppens åtgärdsförslag i sin helhet såg bra ut. Något formellt
beslut kommer dock inte fattas förrän vid kommande möte.
En diskussion om återställningen av området fördes. HÅL poängterade att mötet med
Naturvårdsverket gett ett tydligt besked: det är enbart grovåterställning som kan ingå i
bidraget. ZI och TH har därför arbetat in kostnader för grovåterställningen i
saneringsbudgeten men samtidigt tagit fram ett förslag på ”minimiåterställning” utöver
grovåterställningen. Med minimiåterställning menas den återställningen som bör göras i
direkt samband med saneringsentreprenaden då entreprenör som gör markarbeten finns på
plats. Marginalkostnaden för minimiåterställningen blir lägre än om den gjorts som en separat
entreprenad. Kostnaderna för denna återställning kommer helt att belasta Klippans kommun.
Styrgruppen ställer sig bakom den föreslagna minimiåterställningen.
RP efterlyste en återställning som möjliggör olika biotoper i området. Projektledningen menar
att med den återställning som görs finns alla möjligheter att utveckla detta på sikt i området.
Det förekommer naturligt torrare områden varvat med våtare vilket bör kunna öka den
biologiska mångfalden.
Kostnadsuppskattningen för saneringen, det vill säga, det belopp kommunen kan komma att
söka ligger runt 100 Mkr. Dock ska siffrorna gås igenom ytterligare inför upprättandet av
ansökan varvid slutsumman kan komma att förändras.
Frågan kring skötsel av området i framtiden belystes och styrgruppen menade att det är bra att
visa i ansökan att kommunen är beredda att ta på sig ett ansvar (och kostnad) för att sköta
området efter sanering. TH berättade om möjligheten att göra deponikullarna till ett s.k.
”Miljöriskområde” i syftet att säkerställa att skötsel av detta vidmakthålls. Även en fysisk
markering av området kan bli aktuell.
Projektledningen arbetar vidare med presenterat underlag och vid kommande styrgrupp
fastställs det förordade åtgärdsalternativet som sedan skickas vidare till KSAU för beslut.
3. Kontrollprogram
Upphandling av nya konsulter för utförande av kontrollprogram ska göras under hösten.
Frågan lyftes om hur länge kontrollprogrammet ska finnas och hur det ska finansieras. I
dagsläget finns 1,6 Mkr beviljade för att utföra kontrollprogram. Projektledningen tar frågan
med sig för diskussion med Länsstyrelsen.
2

4. Informationsinsatser, öppet hus, skyltning m.m.
Ett 70-tal personer dök upp vid öppet hus. BS menade att han var nöjd med responsen och
utfallet.
En fråga kring varför fabriksområdet ser ut som det gör nu kom upp och man menade att det
såg slarvigt och stökigt ut. Information kommer att sättas upp snarast på området där tidplan
redovisas. Vidare kommer viss röjning att göras. Dock är det så att många saker som kan se
slarviga ut fyller en funktion, tex de plåtar som ligger på området och som täcker djupa
håligheter. Den växtlighet som etablerat sig på området är heller inte bara av ondo då denna
hjälper till att binda potentiellt förorenade ytliga sandlager.
5. Ekonomi och tidplan
Vid kommande möte redovisas uppdaterad budget- och tidplan.
6. Övrigt
Kommande styrgruppsmöten för 2012:
Torsdagen den 9 februari 2012 kl. 08.30
Torsdagen den 19 april 2012 kl.13.30 OBS! Ändrad dag och tid.
Torsdagen den 7 juni 2012 kl.8.30
Tisdagen den 11 september 2012 kl.13.30 OBS! Ändrad dag och tid.
Torsdagen den 11 oktober 2012 kl.8.30
Torsdagen den 6 december 2012 kl.8.30
Plats för mötena är Läderfabrikens kontorshus om inte annat meddelas.
_______________
Antecknat av Zara Isaksson
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