Minnesanteckningar

Ärende

Projektgruppsmöte 50

Datum och tid

2013-02-26 klockan 10.00-12.00

Plats

Yllet 1, kommunhuset

Närvarande Björn Pettersson (BP), Klippans kommun, ordförande
Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun
Zara Isaksson (ZI), Klippans kommun, kommunens projektledare
och ombud
Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare
Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Distribueras David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne
John Lotoft (JL), Naturvårdsverket
även till
Inger Nejdebring (IN), Klippans kommun
Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund
Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun
I dagordningen ingick följande punkter
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1.

Bidragsansökan – stora saneringen
Beslut om förordat alternativ för den stora saneringen fattades av kommunfullmäktige den
27/11. TH och ZI har därefter tillsammans med konsulten från Structor färdigställt ansökan
och skickat den som ett utkast till Naturvårdsverket (NV) och Länsstyrelsen (Lst).
MA meddelade att han och John på Naturvårdsverket har haft en dialog angående ansökan.
MA redovisade de punkter som det finns frågetecken kring. Bland annat ska
ansvarsutredningen uppdateras av Länsstyrelsen, vidare ska en beskrivning om nuvarande
markanvändning på området in i ansökan. Projektgruppen diskuterade även förslaget om att
inrätta ett miljöriskområde, något som Naturvårdsverket ställer sig positiv till.
MA tog upp frågan om återställningskostnader och att NV ställer sig kritiskt till vissa poster
(bland annat stigar och stängsel) som kommunen nu söker pengar för. Kommunen anser dock
att posterna är motiverade och kommer att i den formella ansökan att söka pengar för detta.
Kommunen är medveten om att man kan få avslag på delar av ansökan.
En bedömning av osäkerheter i kostnadsberäkningarna i ansökan efterlystes av NV och Lst.
TH tyckte att vi bör kunna lägga upp entreprenaden på ett sätt som gör att vi hela tiden har
god kontroll på kostnaderna och med det kan gå in med eventuella tilläggsansökningar i god
tid. MA kommer att skicka de samlade synpunkterna till ZI och TH som arbetar in detta i
ansökan. Därefter kan den formella ansökan skickas in. Innan ansökan skickas ska den
fastställas av projektgruppen. Den färdiga ansökan kommer också att skickas till
kommunstyrelsen som informationsärende.
Projektet har idag pengar kvar på förberedelseprojektet. ZI och TH menar att det är önskvärt
att vi så snart som möjligt får ett besked om att vi får omvandla dessa medel och att projektet
med det går in i åtgärdsfas. Som det är nu går projektet på sparlåga. Det krävs dock inte
mycket för att ”ställa om” då konsulter för såväl projektering som fortsatta undersökningar
redan finns upphandlade i projektet.

2.

Kontorshuset
-

3.

Kontrollprogram
Upphandlingen av nya konsulter för att utföra kontrollprogrammet har slutförts.
Ekologgruppen har tilldelats uppdraget och avtal har tecknats. COWIs uppdrag är
avslutat i och med att årsrapporten för 2012 färdigställs och Ekologgruppen utför all
provtagning från och med kvartal 1 2013.

4.

Informationsinsatser
HÅL påpekar att NST ska informeras om när och att vi har skickat in den formella
ansökan.
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5.

Ekonomi och tidplan
Budget och tidplan har uppdaterats utifrån utfallet för 2012. Allt ser bra ut och det
finns marginaler i projektet för att det kan bli en tid av väntan innan ansökan beviljas.

6.

Övrigt

7.

Kommande möten
Tisdagen den 26/3 kl 13.30
Måndag den 13/5 kl 13.00

8.

Avslutning
Minnesanteckningarna sammanställdes av ZI och har tillsänts övriga projektgruppen
per e-post. Anteckningarna läggs ut på kommunens hemsida efter det att ändringar
utifrån inkomna synpunkter gjorts.

Björn Pettersson,
ordförande

Zara Isaksson,
projektledare

Klippan 2013-03-01
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