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Slutredovisning av rivning
Rivningsrapporten är skriven och skickades ut till styrgruppen innan mötet så att de kunde
lämna synpunkter under mötet. Styrgruppen hade inga förslag på ändringar utan godkände
rapporten. Styrgruppen hade också fått möjlighet att se den slutliga versionen av den
ekonomiska redovisningen.
Rapporten ska skickas till Länsstyrelsen sex månader efter avslutad entreprenad. Eva Sköld
och Tomas Henrysson tar reda på vem som ska skriva under rapporten. Rapporten är det sista
som görs i rivningsprojektet, sedan är det avslutat.
Sanering av villaträdgårdar
Projektet fortlöper i ett bra tempo. Det har dock tillkommit ytterligare en fastighet som ska
saneras. Fastigheten har undersökts tidigare men då visade inte proverna på att det skulle
behöva saneras. När fastigheten norr om sanerades så uppmärksammades det att schaktväggen
mot fastigheten som nu också ska saneras hade förhöjda halter av arsenik. Projektledningen
skickade då in sin miljökontrollant för att göra fem provgropar, där det visade sig att en av
dem hade förhöjda halter av arsenik.
Det bestämdes då att fastigheten skulle saneras och beslutet förankrades hos Länsstyrelsen.
Det finns fortfarande höjd i budgeten för tillkommande kostnader så kostnaderna för den
ytterligare saneringen kommer inte påverkar budgeten i någon större utsträckning, projektet
ligger fortsatt väl inom budget. Fastighetsägaren har skrivit på avtalet och är positivt inställd
till att få sin fastighet sanerad.
Det som kan påverkar tidplanen för villaträdgårdssaneringen är fortstatt vädret.
Återställningen av trädgårdarna med avseende på gräs, växter och plattläggning kan bli
omöjligt om det fryser. Entreprenören jobbar intensivt med den fastighet där det återstår

gräsmatteläggning och plattläggning för att detta ska hinnas med innan det fryser. Än så länge
har vädret varit gynnsamt.
Undersökning av fabriksområdet m.fl.
Undersökningarna av fabriksområdet och övriga områden runt läderfabriken som är
förorenade pågår. Orsaken till de nya undersökningarna är att Naturvårdverket efterlyste
bättre underbyggda kostnadsberäkningar när bidragsansökan för hela saneringen lämnades in.
Det var därför Naturvårdsverket endast lämnade bidrag till rivning och sen sanering av
villaträdgårdar.
De nya undersökningarna ska fylla i de kunskapsluckor som finns, det var frågor som inte
hanterades i tidigare undersökningar så som var de förorenade massorna i skogsområdet
slutar, hur långt sträcker sig utfyllnaderna.
Än så länge har konsulterna inte producerat något annat än preliminära resultat. De
preliminära resultaten har bl.a. visat att det är förorenat precis utanför en trädgård på andra
sidan Cösters dal och att det därför måste det tas ytterligare prover inne i trädgården. En extra
provtagningsvecka är redan inplanerad i november. Tyréns som är ansvariga för
provtagningen är upphandlat till över 1,8 miljoner varför det inte är något problem att beställa
ytterligare provtagningar. Söderåsens miljöförbund kallas till projektgruppen och får därmed
löpande information om provtagningarna.
Ekonomi
Tid- och budgetplanen har uppdaterats. Det är mycket osannolikt att den stora saneringen
kommer att hinna starta 2012 utan den har förskjutits in på 2013. Detta beror på hur snabb
handläggningen av bidragsansökan är på Naturvårdsverket, men man måste kalkylera för att
det kan ta tid.
Rivningen är helt avslutad och summan i budgeten är därför ett utfall.
Förberedelse för sanering har också förskjutits tidsmässigt. Projektet kommer inte att förbruka
så mycket pengar i år utan istället kommer mer att förbrukas nästa år då Structor som är
ansvarig för utredningarna ska sammanställa resultaten och komma med åtgärdsalternativ
samt att bidragsansökan till Naturvårdsverket ska skrivas.
Bidragsprojektet för sanering av villaträdgårdar kommer att vara aktivt även nästa år, vissa
arbeten kommer inte att kunna göras i år som slutbesiktning av planterade växter. Dessutom
ska det skrivas en slutrapport för projektet.
Pengarna som ska betala kontrollprogrammet är de pengar som tidigare beviljades för
rivningen. Länsstyrelsen har ansökt hos Naturvårdsverket att få omfördela medel från
rivningen till kontrollprogrammet, men har ännu inte fått något svar.
Övrigt
Projektgruppen har bildat en undergrupp som ska titta på återställningen av området efter att
den stora saneringen är klar. Detta för att frågan om återställning ska kunna tas upp i dialog
med Naturvårdsverket redan under våren. Frågan om hur området ska återställas ska också
vara med i ansökan då det troligen är svårt att få medel i efterhand för återställning, utan detta
måste vara med redan i bidragsansökan för saneringen.
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Gruppen ska ha läderfabriksområdet som huvudfokus, men även titta på det större
perspektivet, hur man kan knyta ihop läderfabriksområdet med omkringliggande områden.
Det är också viktigt att återställningsförslagen hamnar på en bra nivå.
Kommande styrgruppsmöten:
Onsdagen den 7 december 2011 kl 08.30
Nya tider behöver bokas in för 2012-års möten i styrgruppen. Tre möten till våren och tre till
hösten ska bokas in. Det är möjligt att inte alla möten behövs om projektet måste invänta svar
på bidragsansökan från Naturvårdsverket, men mötena bokas in nu och avbokas vid behov.
Alla ska fundera på när det passar och komma med förslag till nästa möte.
Plats för mötena är Läderfabrikens kontorshus om inte annat meddelas.
_______________
Antecknat av Eva Sköld
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