Minnesanteckningar

Ärende
Datum och tid
Plats

Projektgruppsmöte 91
2019-09-17 kl. 14-15.15
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum i Kommunhuset

Närvarande

Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun
Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare
Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson

Distribueras även till

Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun
Lina Wideland (LW), Klippans kommun
Lotta Andgren (LA), Klippans kommun
Tomas Rikse (TR), Klippans kommun
Ardiana Demjaha (AD), Klippans kommun
Michel Tränefors (MT), Klippans kommun
David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne
Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket

1.

Uppföljning entreprenad

Vi väntar fortfarande på beslut avseende redovisning av åtgärderna och
miljökontrollen för sanering av Bäljane å som skickades till Länsstyrelsen den 14 mars
2019.
Alla stängsel och grindar runt både häst- och fårhagar är nu uppsatta.
Relationshandlingarna kommer att revideras med stängsel och grindar och några
småfel rättas till. Dessutom kommer illustrationsritningen (100T0110) att uppdateras.
Denna kan användas som underlag för skötsel, underhåll mm.
Även två ritningar där begränsningslinjen för skötselplanen ritas in kommer att tas
fram. När relationshandlingarna och de nya ritningarna är klara kommer en ny version
av skötselplanen att skickas in till Länsstyrelsen. När skötselplanen är godkänd av
Länsstyrelsen ska en förstagångsbesiktning av inneslutningen göras (hösten
2019/våren 2020).
Det återstår dessutom att ta fram och sätta upp informationsskyltar runt området
(hösten 2019/våren 2020).
Några växter som inte klarat sig kommer att ersättas men det gäller bara växter utanför
bidragsprojektet (på fabriksområdet). Eventuellt behöver någon stig ses över då den
eroderat mycket i de senaste regnen. I fortsättningen kommer inte aktiviteter/åtgärder
som ligger utanför bidragsprojektet att rapporteras vid projektgruppsmöten.
Ytterligare behov av åtgärder kan visa sig efter de kommande garantibesiktningarna
2022 (VA) och 2023 (resten).
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2.

Kontrollprogram

Kontrollprogrammet löper på och den senaste årsredovisningen har godkänts av
Länsstyrelsen.
Extraprovtagningen visar fortfarande på höga halter krom vid sidan om barriären. Vi
avvaktar till 2020 för att se om ytterligare åtgärder kan bli aktuella. Dessa skulle i så
fall troligen bestå av att utöka barriären i sidled. En viktig erfarenhet här är att vid
osäkerhet om hur förhållandena är/blir i grundvattenzonen så bör en reaktiv barriär
överdimensioneras i sidled.
I god tid innan 2023 behövs beslut fattas om eventuell förlängning av
kontrollprogrammet.

3.

Informationsinsatser

Återstår att ta fram informationsskyltar för området. Dessa samordnas med
informationsskyltar kommunens miljöstrateg håller på att ta fram.

4.

Ekonomi

Prognosen för 2019 pekar för närvarande på ett överskott på ca 0,2-0,3 Mkr.
Den långsiktiga prognosen för hela bidragsprojektet 2014-2023 ligger på budget.
Då är det endast avsatt 100 000 kr för reparationer efter garantibesiktningarna 20222023. Om behovet av garantireparationer blir större kommer ytterligare bidrag att
behöva sökas.

5.

Tidplan

Kontrollprogrammet är planerat att pågå 2019-2023.
En del återstående arbeten kommer att slutföras 2019-2020
Garantibesiktningar och eventuella reparationer kommer att göras 2022-2023.

6.

Övrigt

Slutredovisning med erfarenhetsåterföring på de delar av bidragsprojektet som
genomförts 2014 – kv2 2019 lämnas in inom kort och beskriver då också vad som
återstår att göra. I mallen för redovisning frågas efter vilka uppgifter som skrivits in i
EBH-stödet. Här kommer att hänvisas till Länsstyrelsen då detta är en uppgift för dem.
En kompletterande redovisning i form av ett kortare PM kommer att lämnas in när
projektet är helt klart. I nuläget är kontrollprogrammet planerat att vara till 2023.

7.

Kommande möten

I fortsättningen kommer PG-möte att hållas när årsrapporten på kontrollprogrammet är
klar. Årsrapporten brukar vara reviderad och godkänd i april. Kallelse görs när utkast
på årsrapporten kommer in till kommunen. Vid denna tidpunkt är även ekonomin för
föregående år klar.
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