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1.

Förberedelser etapp 3
1.1

Undersökningar/provtagningar

Tyréns har lämnat en resultatrapport som omfattar alla kompletterande undersökningar
som de har genomfört.
Analyssvar från provtagningen av vall över spillvattenledning visar att de 12 sektioner
som provtogs är förorenade och behöver saneras genom försiktig schakt.
Inventering och inmätning av skyddsvärda träd har genomförts i skogen. Detta ska
jämföras med föroreningssituationen och blivande markyta för att se om några träd
kan sparas.
Sedimentsprovtagningen är fortfarande inte utförd. Förhoppningsvis kan den
genomföras under v.13 om vi inte får någon nederbörd.

1.2

Detaljprojektering

Vi har fått koncept på planer och mängdförteckning från Structor men det återstår en
hel del arbete. Samtliga handlingar behöver granskas av kommunen.
Utkast till förfrågningsunderlag, FFU, för mottagning av förorenade massor är klart.
Beräknad mängd massor uppgår till 96 000 ton, vilket ger ett uppskattat belopp om ca
40 miljoner. MA undrar om det går att kontrollera och följa upp massornas väg inne på
och eventuellt ut från mottagningsanläggningen. TH svarar att det inte är möjlighet att
kräva något sådant i upphandlingen. Däremot kan och får Lst utnyttja sin tillsyn på
anläggningen såsom tillsynsmyndighet.

1.3

Analys av projektrisker

Mötet är planerat till den 24 april på Best Western i Klippan där Anders Bank på
Structor är mötesordförande. Berörda personer är kallade. (Detta möte har sedan
projektgruppsmötet ställts in och kommer istället att hållas vid ett senare tillfälle).

1.4

Samråd med lst

Samrådsmötet planeras till början eller mitten av maj. MA återkommer med förslag på
datum. TH, MJ och FE närvarar från projektet. TH har påbörjat Anmälan om
avhjälpandeåtgärder, den inkluderar även Anmälan om vattenverksamhet och Dispens
från strandskydd och artskydd.

2.

Återställning

Visning av vår senaste skiss på förslag till återställning. Inga direkta synpunkter
eftersom vi inte har några färdiga kostnadskalkyler. Svårt att ta ställning till förslaget
när aspekten på pengar saknas.
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3.

Kontrollprogram

Årsrapporten för 2014 är färdigställd och inskickad till DL på Lst.
Kontrollprogrammet behöver anpassas på grund av saneringen. Ekologgruppen och
Structor ska ta fram ett förslag till hur förändringarna ska bli, därefter ska förslaget
diskuteras med David Lalloo.

4.

Informationsinsatser

TH och MJ informerade Ksau den 18 mars om saneringsåtgärder och återställning.
Fortsatt diskussion och beslut kommer att ske under våren. Vi bör även hålla ett
informationsmöte för referenspersoner/organisationer i början eller mitten på maj.
Berörda personer och föreningar kallas av projektledningen.
Hemsidan ska uppdateras med nytt bildspel från pågående och genomförda
undersökningar.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Etapp 3

Rekvirering av kvartal 1 2015 sker inom kort. MA meddelade att formellt beslut om
bidrag för 2015 kommer inom kort.

5.2

Tidplan

Tidplanen ser ut enligt följande;

FFU klart i maj.

Igångsättningsbeslut i ksau 17 juni.

Annonsering 18 juni och sista anbudsdag 31 augusti.

6.

Organisation

MJ stannar kvar tillsvidare som projektledare på deltid.

7.

Kommande möten

Tisdag den 12 maj kl. 13.30–15.30
Torsdag den 11 juni kl. 09.30–11.30

Klippan 2015-04-20

Björn Pettersson
ordförande

Monica Johansson
projektledare
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