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Närvarande

I dagordningen ingick följande punkter:
1. Formalia
2. Rivning av Läderfabriken
o Diskussion kring erfarenhetsseminarium och synpunkter från
styrgruppen
3. Sanering av villaträdgårdar
o Ändring av ersättningsmodell
4. Förberedelser för övrig sanering
5. Kontorshuset
6. Kontrollprogram
o Omfördelning av bidrag
7. Informationsinsatser
o Föreläsning Mats Rosenberg
8. Ekonomi
9. Övrigt
10. Kommande möten
11. Avslutning
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Mötet hölls enligt följande:
1. Formalia
Dagordningen godkändes. Tidigare mötesanteckningar godkändes och lades till
handlingarna.
2. Rivning av Läderfabriken
o

Diskussion kring erfarenhetsseminarium och synpunkter från styrgruppen

Inför mötet hade alla deltagare fått två dokument att läsa igenom, dels
styrgruppens synpunkter på rivningsprojektet och dels anteckningarna från
återföringsseminariet. Ingen av de närvarande hade något ytterligare att tillföra
och handlingarna biläggs därför. MA tillfrågades hur Länsstyrelsen ser på
erfarenheterna och om dessa ska vara med i slutrapporten. MA ansåg att det var
viktiga synpunkter och att dessa ska vara med i slutrapporten. Det är en viktig
del i rapporten men dock endast en punkt av många.
När det gäller det ekonomiska så har rekvireringen för kvartal 2 skickats in till
Länsstyrelsen. I rekvireringen saknas en faktura för rivningsprojektet. Det är
ingen stor summa och Länsstyrelsen informerades om att denna kommer att
rekvireras på kvartal 3. Detta är den sista fakturan som kommer rekvireras på
rivningsprojektet. I redovisningen för rivningsprojektet finns dock alla fakturor
med, även den som kommer att rekvireras på kvartal 3.
3. Sanering av villaträdgårdar
o Ändring av ersättningsmodell
KSAU har godkänt en ny ersättningsmodell för SVEVIAs fakturering av
saneringen av villaträdgårdarna.
Det faktum att det regnat relativt mycket har skapat problem när det gäller
återställning i trädgårdarna. Vid för mycket regn kan inte SVEVIA packa
matjord och lägga gräsmatta. Om det fortsätter att regna mycket så kan det leda
till att flera trädgårdar schaktas upp men att de inte kan återställas helt.
Ekonomin ser bra ut och är inget problem i projektet så långt, däremot kan
vädret göra att SVEVIA får svårt att bli klara till 31:e oktober. Projektet kan då
dra över tiden någon/några veckor. I värsta fall kan de kommunägda
fastigheterna flyttas till våren och saneras då.
4. Förberedelser för övrig sanering
Fredag 26/8 är det startmöte med Structor som tagit fram provtagningsplanen
och Tyréns som ska utföra provtagningarna på det tidigare fabriksområdet. Det
kommer att röra sig om mycket provtagningar. Provtagningarna kommer att
koncentreras till de områden som man vet är mer förorenade, som t.ex. runt
kromtankarna, och som inte undersökts i detalj tidigare.
En plan för saneringarna beräknas vara färdig till sommaren 2012. Under våren
kommer det därför att behövas en dialog med Naturvårdsverket. Det är i
dagsläget svårt att sia om vilka åtgärder som kommer att föreslås för området
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när resultaten från provtagningarna har utvärderats.
5. Kontorshuset
Beslut om pengar till åtgärder för upprustning av kontorshuset ligger hos
kommunstyrelsen.
6. Kontrollprogram
o Omfördelning av bidrag
Ett förtydligande gjordes; det kontrollprogram som pågår gällande Klippans
läderfabrik är i realiteten en effektuppföljning, vilka effekter som kan ses på sikt
av de åtgärder som görs. Denna typ av effektuppföljning kallas av de flesta för
kontrollprogram och därför används den termen också här.
MA meddelade att Länsstyrelsen har ansökt hos Naturvårdsverket om att få
omfördela medel från rivningsprojektet till kontrollprogrammet, 1,6 miljoner.
Pengarna finns då rivningen blev billigare än vad som budgeterats för och finns
redan hos Länsstyrelsen, men Naturvårdsverket måste godkänna att de används
till kontrollprogrammet. Beslutet behöver inte längre tas av Naturvårdsverkets
Generaldirektör utan kan tas av avdelningschefen, vilket bör förenkla processen.
Klippans kommun har ställt frågan om det går att få 100% för
kontrollprogrammet enligt den nya bidragsförordningen. Naturvårdsverket har
dock sagt nej till detta eftersom kontrollprogrammet har stora kopplingar till de
tidigare projekten. För den stora saneringen kommer man dock att bevilja 100%
bidrag. Emellertid måste då kommunen stå för vissa kostnader som idag betalas
med projektmedel till 90%.
7. Informationsinsatser
o Föreläsning Mats Rosenberg
Mats Rosenberg från Örebro kommun kommer till Klippan för att hålla ett
föredrag på eftermiddagen den 5/9. Inför detta blev det en diskussion om
återställning av läderfabriksområdet efter sanering. Troligen kommer det bara
att finnas med ett övergripande förslag på återställning i åtgärdslösningen. MA
menade att Naturvårdsverket ofta är restriktiva med pengar för återställning, de
ger pengar för bortgrävning och återställning till någon typ av yta, men inte mer.
TH påpekade att på sikt är det vad som gjordes med området när det återställdes
som är det vi kommer att leva med.
8. Ekonomi
Som nämnts under punkt 2 så har rekvireringen för kvartal 2 skickats till
Länsstyrelsen som också fått materialet. För kvartal 2 har knappt 3 miljoner
kronor rekvirerats.
Entreprenören för saneringen av villaträdgårdarna, SVEVIA, har meddelat att
budgeten ser bra ut. Kostnaderna ligger på vad de borde göra i jämförelse med
det arbete som utförts så långt.
9. Övrigt
Inga övriga frågor.
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10. Kommande möten
Tisdag den 13 september kl. 13.30-15.
Tisdag den 11 oktober kl. 13.30-15.
Tisdag den 1 november kl. 13.30-15
Tisdag den 29 november kl. 13.30-15
11. Avslutning
Minnesanteckningarna sammanställdes av ES och fastställdes och justerades
2011-09-13.

Björn Pettersson,
ordförande

Eva Sköld,
vik. projektledare
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