Styrgruppen för sanering av Klippans Läderfabrik
Minnesanteckningar från möte
Plats och tid: 6/12 2012 klockan 8.30-10.00 i Vita Huset vid kommunhuset
Närvarande:
Rune Persson (RP), ordförande
Madeleine Atlas (MA)
Kent Lodesjö (KL)
Ann-Charlotte Pihl Larsson (ACPL)
Ingemar Emgård (IE)
Bengt Alfredsson (BA)
Tomas Henrysson (TH)
Zara Isaksson (ZI)
Hans-Åke Lindvall (HÅL)

1. Beslut om åtgärdsmål kopplade till förordat åtgärdsalternativ
ZI berättade att till projekt ska såväl övergripande som mätbara åtgärdsmål kopplas enligt den
kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenad områden som Naturvårdsverket har tagit
fram. I projektet finns sedan 2007 såväl övergripande som mätbara åtgärdsmål.
I samband med att kommunen tillsammans med Structor har uppdaterat åtgärdsutredningen
och riskvärderingen för den kommande saneringen, har även förslag på uppdaterade
åtgärdsmål tagits fram. De uppdaterade åtgärdsmålen har först utarbetats av Structor men
därefter har projektledningen gått in och gjort ytterligare uppdateringar i samband med
upprättandet av ansökan. Förslag på dessa uppdaterade åtgärdsmål delades ut och
diskuterades.
De övergripande åtgärdsmålen är i sin helhet mycket lika de mål som sattes upp 2007 och har
egentligen förändrats med avseende på att områden har åtgärdats (villaträdgårdarna) och
tillkommit (Cösters dal). TH berättar att de övergripande målen ska vara öppna och tydliga.
Det är rimligt att redan i de övergripande målen sätta upp målet att belastningen på Bäljane å
ska minska.
De mätbara åtgärdsmålen är även de lika de som sattes upp 2007 men projektledningen har
gjort ett försök att göra dem ännu tydligare. En diskussion om varför det inte är motiverat att
skydda grundvattnet på området fördes. IE menade att allt grundvatten borde vara skyddsvärt.
TH sa att vi dels måste skilja på grundvatten på olika nivåer, där det ytliga grundvattnet sällan
eller aldrig används som dricksvatten. Om området saneras enligt plan och någon gång i
framtiden bebyggs, kommer det inte behövas läggas restriktioner för att borra egen brunn för
bevattning av grödor. Det intag som människan kan få genom grödor som bevattnats är flera
gånger mindre än intaget som kommer via dricksvatten. För jämförelse kan nämnas att
Naturvårdsverkets generella riktvärde för sexvärt krom för intag av dricksvatten är 10 mg/kg
och på läderfabriksområdet kommer vi att med nu gällande saneringsplan tillåta 18 mg/kg och
då ska alltså inte grundvattnet använda annat än möjligen för bevattning.

En fråga om urlakning från området kom upp och TH menade att vi kommer att lämna kvar
föroreningar på området eftersom en totalsanering skulle bli allt för dyr i förhållande till
miljönyttan. En urlakning från området kommer därför att ske under överskådlig tid, vi talar
närmast om 1000-årsperspektiv. Bedömningen är dock att med de åtgärder som kommer att
vidtas blir denna urlakning mycket långsam och kommer inte att ge några negativa effekter på
recipienten Bäljane å.
Styrgruppen ställer sig bakom såväl de uppdaterade övergripande åtgärdsmålen som de
mätbara.
2. Bidragsansökan
Projektledningen håller på att skriva bidragsansökan. Parallellt med det arbetar Structor med
att få klart rapporterna av de utredningar som ligger som grund för ansökan. Vägen från den
uppdaterade åtgärdsutredningen, till riskvärdering och förordat alternativ har varit en iterativ
process och nu återstår för projektledningen att på ett bra sätt lyckas beskriva kronologin och
de viktiga ställningstaganden som gjorts i projektet för att skapa transparens i underlaget.
Ansökan med bilagor kommer att skickas i konceptform till Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen innan jul. Förhoppningsvis kvarstår bara små revideringar innan den formella
ansökan sedan kan skickas i början på 2013.
En diskussion om erosionsskyddet och nivåer i Bäljane å fördes. TH menar att enligt
Naturvårdsverket ska åtgärder göras för att ”hålla” i ett 1000-årsperspektiv men
samhällsekonomiskt är det sällan motiverat att göra lösningar där funktionen garanteras för
längre tid än 50 år. Därefter måste funktionen av lösningarna kontrolleras och vid behov
åtgärdas. De befintliga deponikullarna bör därför göras till s.k. miljöriskområden där en
tillsynsmyndighet löpande kontrollerar kommunen med avseende på skötsel och ev.
kontrollprogram. I Sverige idag finns bara ett sådant miljöriskområde inrättat, Kniphammaren
utanför Jönköping, men Naturvårdsverket håller på att ta fram en vägledning för att komma
igång på fler ställen.
Prognosen för ansökan ser bra ut och kommunen har fått positiva förtecken i de möten som
har hållits med Naturvårdsverket. Sannolikt kommer bara medel att beviljas för fortsatta
förberedelser enligt tidigare erfarenheter i branschen men detta bedöms som fullt tillräckligt
och projektet hamnar med det i åtgärdsram vilket innebär att medel avses beviljas även för
åtgärder.
3. Övrigt
Ett nytt möte bokades in den 5 mars kl. 8.30. Eftersom det inte råder så stor mötesaktivitet i
projektet och huset kostar mycket att värma upp så kommer Läderfabrikens kontor att hållas
stängt under vintern och mötena i projektet att hållas i någon av kommunens övriga
sammanträdesrum.
Kommande styrgruppsmöten för 2013
Tisdagen den 5 mars kl 8.30
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