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1.

Bidragsansökan – stora saneringen

Bidragsansökan för stora saneringen, etapp 3, har reviderats av TH och ZI utifrån de
synpunkter som kommit in från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Ansökan har
skickats till samtliga deltagare i projektgruppen inför mötet. GL som inte närvarade
vid mötet har specifikt ombetts att titta på skrivningarna om nuvarande och framtida
markanvändning. BP har bokat in ett eget möte med ZI där han kommer att ge sina
synpunkter.
Ansökan gicks igenom vid mötet med fokus på de ändringar som gjorts. HÅL ställde
frågan om inte planen på f.d. fabriksområdet var hävd. ZI menar att det enligt
kommunens underlag inte är så, däremot är tomtindelningen hävd. HÅL menar vidare
att en rad om den mycket begränsade möjligheten för att exploatera den sanerade
marken bör skrivas in under stycket om framtida markanvändning. Med tanke på
närheten till det kommunala reningsverket är det inte troligt att det sanerade området
får bebyggas i framtiden.
En kort diskussion om miljöriskområden och det arbete som är förknippat med att
upprätta ett sådant fördes. Projektgruppen har idag för lite kunskap i frågan. Det finns
bara ett enda miljöriskområde i Sverige idag, utanför Jönköping. Naturvårdsverket är
på gång med en handbok för inrättandet av miljöriskområden.
En diskussion om osäkerheter i kalkylen i ansökan har förts in efter önskemål från
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Ett värsta fall skulle innebära en fördyrning om
30 Mkr och ett bästa fall innebär kostnadsbesparingar om 16 Mkr. Det ska dock
påpekas att detta är fråga om värsta respektive bästa fall och att det troliga utfallet är
det som framgår i kalkylen.
I ansökan har, kopplat till analysen av osäkerheter, ett stycke om åtgärder för att
minimera osäkerheterna lagts in. Där framgår bland annat möjligheten att dela in
entreprenaden i delentreprenader för att lättare kunna hantera eventuella
tilläggsansökningar.
Komplettering av grundvattenrör i Cösters dal inom ramen för kontrollprogrammet
diskuterades. TH och ZI tar frågan med sig till Ekologgruppen.
MA meddelar att Länsstyrelsen avser söka bidrag för hela etapp 3 såvida inte
Naturvårdsverket redan nu emotsätter sig detta.
ZI och TH poängterar att Naturvårdsverket bör få information om vad eventuella
förändringar i tid avseende beslutet om ansökan får för konsekvenser för projektet.
Som ansökan ser ut nu räknar kommunen med att kunna komma igång med åtgärder
till hösten. Om beslutet skulle dröja får detta stora konsekvenser för projektets tidplan
och budget som med det skjuts framåt. Som tidigare nämnts finns en del pengar kvar i
projektet och om kommunen kan få en indikation på att bidrag kommer beviljas från
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årsskiftet 2013-2014 skulle dessa pengar kunna användas i höst för att på så vis klara
tidplanen. MA kommer att ta en kontakt med John för att diskutera detta.
Projektgruppen ställer sig bakom ansökan med de ändringar som föreslogs på mötet.
MA meddelar att ansökan med det kan skickas in formellt och att eventuella
kompletteringar kan komma att efterfrågas innan bidragsbeslut fattas.
2.

Kontorshuset
Kontorshuset kommer att börja nyttjas igen när vädret blivit varmare

3.

Kontrollprogram
Startmöte har hållits med Ekologgruppen. Dessutom har en genomgång av samtliga
provpunkter i fält gjorts tillsammans med Ekologgruppen och COWI. ZI och TH
berättar att intrycket hittills varit mycket positivt. Ekologgruppen visar stort intresse
för uppdraget och är måna om att se till att provtagningen så långt det är möjligt
stämmer med metodiken som COWI använt för att mätserierna ska kunna anses
intakta.
I och med att Ekologgruppen antogs så kommer kompetensen i uppdraget att ändras
något. Ekologgruppen är mycket duktiga inom sediment-, ytvatten- och biologiska
undersökningar och troligen bidrar detta positivt till hela projektet då denna
kompetens saknats tidigare.

4.

Informationsinsatser
ZI har varit i kontakt med miljödepartementet för att försöka få till ett besök från dem
i projektet. Inget entydigt svar gavs per telefon och ett mail med uppgifter om
projektet och syftet med inbjudan har skickats. Förhoppningsvis kan ett besök bli av
till hösten. Dock menade sekreteraren att man troligtvis förlägger ett besök i Klippan
till att man har andra besök i området.
MA menade att Länsstyrelsen kan ha intresse av att medverka vid ett besök. En idé
om att bjuda in miljödepartementet till en s.k. ”saneringsrunda” kläcktes. Då kan även
andra aktuella saneringsprojekt visas upp.. MA tar med sig frågan hem till sin
organisation.
ZI berättade att styrelsen i BT Kemi-projektet kommer att få frågan om de vill besöka
Klippan. Förslaget kommer från projektledarna i Klippan och Svalöv som ser att det
finns mycket att lära av varandra i de olika projekten. HÅL meddelade att han gärna
medverkar vid en sådan träff.
En diskussion om hur den inskickade ansökan ska kommuniceras fördes.
Projektgruppen enades om att nyheten om att ansökan har skickats in till
Länsstyrelsen kommuniceras på projektets hemsida och att kommunen när beskedet
om beviljat bidrag kommer gör en lite större insats.
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MA kommer att så fort han får beskedet om bidrag skickat till sig, vidarebefordra det
till projektledningen. Han stämmer dessutom av med John på Naturvårdsverket om de
avser skicka ut ett pressmeddelande om beviljat bidrag och återför detta till
kommunen.
IN förbereder ett pressmeddelande i form av en intervju med Bengt Svensson som
varvas med fakta om vad det nya bidraget innebär.

5.

Ekonomi och tidplan
Budget och tidplan har uppdaterats. Kommunen avsätter 1 Mkr i driftsbudget för
samtliga år som projektledningen räknar med att ha ett kontrollprogram igång (för
närvarande år 2022). Dessutom sker vissa justeringar i investeringsbudgeten då inga
medel för investeringar kommer att behöva tas i anspråk 2014.

6.

Övrigt
ZI arbetar sedan i slutet på januari halvtid i BT Kemi-projektet i Svalöv. Detta
kommer att fortgå fram till semester. Därefter görs en ny bedömning av behovet i
Klippan inför höstens arbete.

7.

Kommande möten
Måndag den 13/5 kl 13.00
Torsdag den 22/8 kl 10.00

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 2013-04-04
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