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1.

Bidragsansökan – stora saneringen

Kommunen har ännu inte fått några besked från Naturvårdsverket angående ansökan
för Etapp 3. MA har pratat med handläggande tjänsteman på Naturvårdsverket men
inga besked kan ges än.
MA berättade att rapportering från regionerna och de pågående projekten sker under
hösten. I rapporteringen ingår att redovisa prognos fram till årsskiftet och även om
kvarvarande medel avses förbrukas.
Vid senaste projektgruppsmötet beslutades att projektet skulle dra igång vissa
förberedelser på det bidrag som redan finns beviljat inom det s.k.
Förberedelseprojektet. Detta gör att prognosen för vad projektet kan komma att
behöva i medel för 2014 avseende nytt bidrag kan revideras ner något. Kommunen
och Länsstyrelsen är överens om att detta är rätt sätt att arbeta vidare på. Först när
Naturvårdsverket indikerar att de kan ge ett besked kommer prognosen för behovet av
nytt bidrag för 2014 att revideras.
Så länge besked om bidrag kommer under början på 2014 bedömer ZI och TH att
tidplanen i stort kan hålla. Detta tack vare att utredningsarbetet kan utföras med redan
beviljade medel. Skulle beslutet om bidrag dröja över halvårsskiftet 2014 kommer
tidplanen som upprättades i ansökan inte att hålla utan måste ses över på nytt.
HÅL undrade hur de upphandlade konsulterna ser på tidsförskjutningen. TH och ZI
menar att såväl utredningarna som undersökningarna är upphandlade på ett sätt som
ger kommunen frihet att avvakta med arbetena i väntan på besked från
Naturvårdsverket. Gällande konsulterna som ska genomföra undersökningar är det så
att åtgärdsförberedande undersökningar ligger som option i uppdraget och det är med
det upp till Klippans kommun att avgöra om man vill utnyttja optionen.
2.

Strategi för fortsatta förberedelser

TH och ZI har haft ett omstartsmöte med Structor. På mötet diskuterades dels
Structors nya organisation i och med att Per Hübinette slutar men även läget i
projektet och vad kommunen respektive Structor ser framför sig. Efter mötet har
Structor inkommit med ett förslag till arbetsplan för fortsatta förberedelser. Delar av
arbetsplanen delades ut under projektgruppsmötet.
Structor föreslår i arbetsplanen bland annat att området delas in i tre delar beroende på
vad man ser framför sig i entreprenadskedet. Del 2 som utgörs av Cösters dal och
skogsområdet föreslås av Structor att förberedas och saneras först. HÅL påpekade att
en viktig om än inte avgörande aspekt är samhällsnyttan och då skulle del 1,
fabriksområdet, utfyllnadsområdet och deponierna prioriteras främst.
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I sitt förslag har Structor pekat på att det bör göras undersökningar av ån snarast. Detta
ställer sig TH och ZI frågande till eftersom besked från Naturvårdsverket bör inväntas
innan kostnadskrävande undersökningar utförs. Dessutom bör ån entreprenadmässigt
läggas sist och då väcks frågan vad som händer med de förorenade sedimenten i ån
under de år som hinner gå innan entreprenaden startar.
I tidplanen som Structor föreslår framgår att mycket av utredningsarbetet ska göras
redan i höst. TH är tveksam till om de hinner det. Planen är att göra utredningar så
långt att en plan för undersökningar kan fastställas och därefter får besked från
Naturvårdsverket inväntas. Eftersom beskedet troligen dröjer finns det ingen
anledning att forcera utredningsarbetet.
TH och ZI tar med sig projektgruppens synpunkter till mötet med Structor varpå en
arbetsplan fastställs.

3.

Garantibesiktning Sanering av villaträdgårdar

Projektledningen tillsammans med entreprenören Svevia och kontrollant från SWECO
genomförde den 23/9 garantibesiktning i trädgårdarna som sanerades 2011-2012.
Fastighetsägarna hade kontaktats i förväg för att ha möjlighet att medverka. Inga
större anmärkningar noterades. En fastighetsägare har gjort en skadeanmälan efter
saneringen men den hanteras separat som ett försäkringsärende.
4.

Kontorshuset
Kontorshuset används inte så mycket nu eftersom projektet ligger i vänteläge. ZI gör
regelbundna kontroller av huset.
HÅL undrar över de åtgärder som skulle göras på huset under 2013. Hittills har inga
åtgärder utförts och ZI har inte fått några indikationer på att åtgärder planeras i år.
HÅL föreslår att frågan tas upp på nästa styrgruppsmöte.

5.

Kontrollprogram
Kontrollprogrammet löper på. Ekologgruppen har utfört provtagning för kvartal 3 där
bland annat korrelation mellan halter av krom och arsenik i sediment undersöks mot
halter i bottenfauna. Rapportering förväntas i dagarna.
ZI har uppdaterat projektets hemsida och skapat en ny undersida som handlar just om
kontrollprogram. Här ligger nu årsrapporter från 2011 och 2012 samt
kvartalsredovisningar för 2013. Dessutom finns en resultatfil (excel) där samtliga
mätdata framgår. I filen kan man bl.a. sortera på provpunkt, se max- och minvärden
och vad vi bedömer uppmätta värden mot.

6.

Informationsinsatser
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ZI har fixat en affisch ”Från Läder till Fläder” till anslagstavlan utanför kontoret. Det
sitter sedan tidigare två skyltar på staketet till området.
HÅL tycker att vi bör skriva en artikel till t.ex. Klöverbladet med lite mer information
om status i projektet och varför det inte händer något. LW och ZI fixar detta.
Vid besiktningen av trädgårdarna framkom klagomål på att fabriksområdet är fullt av
ogräsväxter. TH och ZI ser inte nyttan med att hålla efter dessa, dels då de binder
potentiellt förorenad jord men också ur arbetsmiljösynpunkt för den som ska röja.
Projektgruppen beslutade att inga åtgärder bör vidtas i dagsläget.
7.

Ekonomi och tidplan
Projektets budget och tidplan har uppdaterats per den 2013-10-07. Förändringarna
ligger i att medel på Förberedelseprojektet har flyttats till 2014 samt att budgeten för
kontrollprogrammet korrigerats så att den överensstämmer med utfallet av
upphandlingen. Medel för kontrollprogram finns en bra bit in på 2015 och eftersom ett
besked om bidrag för etapp 3, där kontrollprogrammet finns med, förväntas innan dess
bör det inte bli några problem.
När projektet får indikation från Naturvårdsverket om att de är redo att ge besked om
bidrag så kommer en uppdatering av budgeten för det nya bidragsprojektet att göras
för 2014 och då tas hänsyn till att vissa förberedelser redan genomförs för tidigare
beviljade medel.

8.

Organisation
ZI går på föräldraledighet i v 43. Hon kommer initialt inte att ersättas till 100 % med
tanke på läget i projektet. BP jobbar på en lösning.

9.

Övrigt

10.

Kommande möten
Tisdag den 26/11 kl 8.30-10.00

Hans-Åke Lindvall,
ordförande

Zara Isaksson,
projektledare

Klippan 2013-10-21
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