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1.

Förberedelser etapp 3
1.1

Undersökningar/provtagningar

Alla kompletterande undersökningar inför saneringen är klara förutom
sedimentprovtagningen i Bäljane å.
Smärre mängd inmätning av vissa detaljer ska ske inför start av entreprenaden.

1.2

Detaljprojektering

Vi har en granskningshandling klar för FFU mottagning av förorenade massor.
Beräknad mängd massor uppgår till 96 000 ton, vilket ger ett uppskattat belopp om ca
40 miljoner för mottagning och transport.
Även till saneringsentreprenaden finns det en klar granskningshandling FFU. Några
detaljer saknas t. ex. belysningsplaner och inte minst kostnadskalkyl. Dessa handlingar
kommer inom kort.
FFU-handlingarna ska granskas av TH, MJ och andra personer inom kommunen. När
arbetet är slutfört ska projektledningen ha ett granskningsmöte med Structor den 19
maj och diskutera utkastet samt vissa justeringar av återställningen och
salamanderdammarna.

1.3

Analys av projektrisker

Mötet är nu inplanerat till den 28 maj på Best Western i Klippan där Anders Bank på
Structor är mötesordförande. Berörda personer är kallade.

1.4

Samråd med Lst

Projektledningen tillsammans med Fredrik Engelke på Structor träffade Lst den 8 maj
för frivilligt samråd inför anmälan om avhjälpandeåtgärder.
Tanken är att vi ska lämna in denna anmälan efter sommaren. Den kommer även att
inkludera anmälan om vattenverksamhet (dammen) och dispens från artskydd och
strandskydd. Vi fick acceptans för anmälans upplägg förutom att vi troligen måste
söka dispens från strandskyddet hos kommunen istället för Lst. Det kändes som om
Lst accepterade tillvägagångssättet för saneringen i stort och vi fick input om att de
gärna ville delges anteckningar från kommande möte med intresseföreningar.
Det kvarstående arbetet med anmälan är att skriva ett PM som beskriver
föroreningssituationen och revidera PM för naturvårdsåtgärderna.

2.

Återställning

Förslag enligt ritning 100T01100 (översiktsplan) och 100L0201-04 (planterings- och
utrustningsplaner).
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Kostnadskalkylen för återställningskostnader är inte klar dock kan vi redan kostatera
att kostnaden för nya träd är väldigt stor, behöver bantas. Kommunens del i
återställningen ser ut till att hamna på det aviserade beloppet om ca 2-2,5 Mkr. Extra
kostnader för VA-kollektivet är ca 1,6 Mkr. Inom bidragsdelen tillkommer kostnader
för kompensationsåtgärder för salamanderdammar mm.

3.

Kontrollprogram

Kvartalsrapport 1 2015 är rapporterad och inskickad till DL på Lst. Det förekom inga
avvikelser som behövder åtgärdas.

4.

Informationsinsatser

Vi behöver anordna informationsmöten med allmänheten och intresseföreningar. Det
kan vara lämpligt att dessa möten samordans i samband med att vi lämnar in ansökan
om avhjälpandeåtgärder. LW hjälper till med annonser i augusti och mötena planeras
till 1:a hälften av september.
Bildspelet från pågående och genomförda undersökningar har legat uppe på hemsidan
ett tag men fick tas bort p.g.a uppdateringar i programvaran. LW lägger tillbaka
bildspelet så fort det är möjligt.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Etapp 3

Rekvirering av kvartal 1 2015 har skett och prognosen är att vi klarar årets budget.
Kostnadskalkyl för det kommande saneringsarbetet är ännu inte redovisad.

5.2

Tidplan

Tidplanen ser ut enligt följande;

FFU klart i början av juni.

Beslut om återställning och igångsättning av upphandling sker i
ksau den 17 juni.

Annonsering 18 juni och sista anbudsdag 31 augusti.

Föreslå tilldelning på delegation eller beslut på ksau den 23
september.

Anmälan om avhjälpandeåtgärder skickas in till Lst i september.

6.

Organisation

Zara Isaksson har meddelat att hon inte kommer tillbaka till kommunen efter sin
tjänstledighet. MJ stannar kvar tillsvidare som projektledare på deltid och BP har
påbörjat kontakt med tänkbar byggledare.
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7.

Kommande möten

Torsdag den 11 juni kl. 13.30–15.30
Tisdag den 25 augusti kl. 13.30–15.30

Klippan 2015-05-22

Monica Johansson
projektledare
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