Minnesanteckningar

Ärende

Projektgruppsmöte 67

Datum och tid

2015-08-25 kl. 13.30–15.00

Plats

Sammanträdesrum 3, Klippans kommunhus

Närvarande

Björn Pettersson (BP), ordförande, Klippans kommun
Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans
kommun

Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare
Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun
Lina Wideland (LW), Klippans kommun
Sune Arvidsson (SA), byggledare, Klippans kommun

Distribueras även till

Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun
David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne
Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket
Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund
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1.

Förberedelser etapp 3
1.1

Undersökningar/provtagningar

Sedimentprovtagningen i Bäljane å genomförs denna vecka av Tyréns.

1.2

Detaljprojektering

Saneringsupphandlingen förlängd anbudstid (29/9) pga flera önskemål om detta och
att vi då kunde passa på att höja kraven på skyddsåtgärder (öppen yta gäller även
upplag, täckning av illaluktande massor gäller även upplag och alla områden,
dammbindning gäller även upplag).
Mottagningsupphandlingen kommer också att förlängas då flera önskemål om detta
kommit in och vi då kan passa på att skärpa kraven på ev omklassning.

1.3

Analys av projektrisker

Analysen av riskbedömningen kommer att färdigställas under hösten viket ger oss
användbara försiktighetsmått till saneringsarbetet.

1.4

Samråd med Lst

Naturcentrum (NC) har genomfört ytterligare inventeringar i fält vad gäller
salamanderns livsbetingelser och antal samt på vilka platser föryngring sker. Det finns
mycket intressanta platser öster om Strömgatan som vi ska jobba vidare med. Totalt
sett har vi fått en bättre bild av situationen för salamandern i området.
Nästa steg blir att kontakta Länsstyrelsen för att diskutera innehåll i anmälningar och
dispenser.

2.

Återställning

Kommunens del i återställningen samt upphandlingskriterier behandlas på
kommunfullmäktige i kväll.

3.

Kontrollprogram

Undersökningen för kvartal 2 2015 är redovisad av Ekologgruppen och lämnad till
DL.
DL vill diskutera Ekologgruppens förslag från årsrapporten 2014 om att göra bättre
beräkningar på flöden och därmed spridning från området via grund- och dagvatten.
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4.

Informationsinsatser

Informationsmöte för intresseföreningar genomförs den 24 september och allmänheten
är välkomna den 29 september. Mötena är lokaliserade till sessionsalen i
kommunhuset och börjar kl. 18 båda kvällarna.
LW har rensat bort medialänkar på hemsidan som har slutat att fungera.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Etapp 3

Rekvirering av kvartal 2 2015 har skett och prognosen är att vi klarar oss inom årets
budget. Vi har utnyttjat 2,2 av 3,85 Mkr vid halvårsskiftet.

5.2

Tidplan

Tidplanen ser ut enligt följande;

Information om återställning sker i KF den 25 augusti.

Anbuden har sista inlämningsdag i månadskiftet septemberoktober. Det skiljer några dagar mellan de båda upphandlingarna.

Utvärdering klar och tilldelningsbeslut ca v. 43

Avtal klart första veckan i november.

Anmälan om avhjälpandeåtgärder skickas in till Lst i början av
hösten.

6.

Organisation

Byggledare är utsedd, Sune Arvidsson, och han presenterade sig på mötet.

7.

Kommande möten

Torsdag den 8 oktober kl. 9.30–11.30
Måndag den 16 november kl. 13.30–15.30

Klippan 2015-09-04

Monica Johansson
projektledare
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