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Inledning
Rivning och sanering av f.d. Klippans Läderfabrik finansieras genom bidrag från länsstyrelsen i Skåne
län. Denna lägesrapport inges till länsstyrelsen inför revideringen av det regionala programmet för
efterbehandling.
Klippans kommun har ansökt och beviljats följande bidrag:






Rivning av byggnader (etapp 1), 30 Mkr, Lst dnr 577‐29118‐07.
Förberedelser för sanering, 9 Mkr, Lst dnr 577‐59938‐07
Sanering av villaträdgårdar (etapp 2), 8,2 Mkr + 2,2 Mkr, Lst dnr 577‐83760‐09
Kontrollprogram för omgivningspåverkan för etapp 3, 1,6 Mkr, Lst dnr 277‐11347‐2011
Åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador (etapp 3), 107 Mkr, Lst dnr 577‐10179‐2013

Denna lägesrapport avser projekt Kontrollprogram för omgivningspåverkan och avser perioden
oktober 2014 t.o.m. september 2015. Bidrag för kontrollprogrammet beviljades först i december
2011, innan dess låg det inom ramen för rivning av byggnader. Den ekonomiska redovisningen i
denna rapport utgår därför från dess att bidrag beviljades för kontrollprogrammet separat.

Beskrivning av vidtagna aktiviteter och uppnådda resultat
Kontrollprogrammet startades upp redan inför rivningen av läderfabriken och då som en del av
rivningsprojektet. Sedan december 2011 är kontrollprogrammet ekonomiskt ett helt fristående
projekt. Här redovisas dock alla aktiviteter och uppnådda resultat det senaste året.
1. Årsrapportering för 2014
2. Utförande av kontrollprogram
3. Myndighetsgranskning av kontrollprogram
4. Medel för kontrollprogram inom nytt bidrag
I det följande beskrivs de vidtagna aktiviteterna och uppnådda resultat mera ingående:
1. Årsrapportering för 2014
Årsrapporten för 2014 var utförlig och bedöms ha hög kvalitet. Inga större avvikelser i utförande
eller resultat rapporterades.
Årsrapporten innehåller för första gången en tolkning av resultaten som projektledningen tidigare
har skrivit själva. Årsrapporten blir på detta sätt mer sammanhållen och fristående.
2. Utförande av kontrollprogram
Ekologgruppen har rapporterat kv 3 och 4 2014 och kv 1, 2 och 3 2015 under perioden. I
kvartalsrapporterna ingår innevarande kvartals provtagning samt avvikelser och allmänna
observationer. Filen med samtliga mätdata uppdateras allt eftersom mätdata kommer in. Både
kvartalsredovisning och uppdaterad excelfil läggs ut på projektets hemsida. Vem som helst som är
intresserad kan då gå in och titta på resultaten.
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Resultatet av utförandet av kontrollprogrammet så här långt bedöms som mycket gott.
Ekologgruppen är noggranna i sina förberedelser inför fältarbetet och ute i fält har provtagningen
gått fortsatt smidigt.
En utökning av provtagningstillfällena i ån har gjorts från 2 ggr per år till 4. Med dessa som grund har
en bättre transportberäkning kunnat göras. Denna visar dock att transporten i ån av främst krom
och arsenik ligger i samma storleksordning som i tidigare beräkningar.
Under hösten 2014 gjordes även extra provtagningar i ån vid några tillfällen för att om möjligt påvisa
ett tillskott av krom och arsenik från Läderfabriksområdet. Något tillskott vid passage av området
går dock inte att se.
Divern som ger en kontinuerlig nivåmätning i ån gick sönder och data kunde inte tankas från den vid
ett tillfälle. Några månaders nivådata saknas p.g.a. denna incident.
Att tolkningen ingår i årsrapporten samt en utökning av ytvattenprovtagningen har ökat den årliga
kostnaden för kontrollprogrammet något.
3. Myndighetsgranskning av kontrollprogram
Årsrapporten för 2014 godkändes av tillsynsmyndigheten.
I årsrapporten föreslog Ekologgruppen förbättrade beräkningar av dag‐ och grundvattenflödena från
området till Bäljane å. Projektledningen anser att kostnaderna för dessa inte är försvarbara. Det
pågår f.n. en dialog med Länsstyrelsen om detta.
Kvartalsrapporterna för kv 3 och 4 2014 samt kv 1 och 2 2015 har redovisats och godkänts av
tillsynsmyndigheten.
4. Medel för kontrollprogram inom nytt bidrag
I samband med att kommunen ansökte om medel för den stora saneringen, Etapp 3 av Kippans
Läderfabrik, söktes även medel för att utföra kontrollprogrammet fram till 2023, vilket beviljades av
Naturvårdsverket.
Det nuvarande bidraget som är beviljat för att utföra kontrollprogram kommer att användas 2015
ut. Sedan kommer kontrollprogrammet att ingå i det stora bidragsprojektet.

Planerade aktiviteter
1. Förbereda utökning av kontrollprogrammet till fasen ”under åtgärd”
2. Avsluta projektet vid årsskiftet och införliva det med genomförande av etapp 3

Tidplan
Kontrollprogrammet löper enligt tidplan som överenskommits mellan kommunen och
Ekologgruppen. Provtagning sker kvartalsvis så länge projektet ligger i förberedelsefas.
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Resursåtgång och ekonomi
Projektet har rekvirerat medel ur Länsstyrelsens ram för åtgärder enligt bidragsbeslut (Lst dnr 577‐
11347‐2011).
Tabell 1. Rekvirerade medel
År

Rekvirerade medel (kr)

2011

15 604

2012

444 692

2013

373 796

2014

319 580

2015 (kv 1‐3)

265 313

Totalt

1 418 985

Bidrag

1 600 000

Återstående medel

181 015

Ekologgruppen kommer enligt plan att rekvirera ytterligare 70 819 kr för kv 4. Det innebär att det
kommer att finnas kvar ca. 110 000 kr vid årsskiftet då projektet avslutas och införlivas med
åtgärdsprojektet. Årsrapporten för 2015 framställs och faktureras kv. 1 2016. Enligt tidigare
överenskommelse med länsstyrelsen kommer dock alla kostnader som uppstår 2016 att belasta
åtgärdsprojektet.

Positiva och negativa erfarenheter
En djupare analys av erfarenheter från projektet kommer att göras när hela projektet
”Kontrollprogram för omgivningspåverkan” har avslutats. Några preliminära iakttagelser kan dock
göras.
Positivt:


Kontrollprogrammet löper vidare utan problem och Ekologgruppen bidrar med hög
kompetens

Negativt:


Flera månaders data förlorades när divern skadades. Detta kommer dock att blir bättre i
fortsättningen när data från divern tankas varje månad.

Monica Johansson, Klippans kommun
Projektledare och beställarombud
Tomas Henrysson, Conviro AB
Extern projektledare/kompetensstöd
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