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område vid f d Klippans Läderfabrik i Klippan, Klippans
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att vidarefördela bidrag om maximalt 2 miljoner kronor till
Klippans kommun för en huvudstudie inför efterbehandling av förorenat område
vid f d Klippans Läderfabrik i Klippan (fastigheten Klippan 3:123 samt del av
angränsande fastighet, Klippan 3:145), Klippans kommun. Bidrag utgår för
kommunens verkliga kostnader, dvs nettokostnader, då kommunen är
momsredovisningsskyldig och kan lyfta moms. Bidraget tas från de medel som
erhållits från Naturvårdsverket för inventering och undersökning av förorenad
mark i länet.
För beslutet gäller följande villkor:
1. Kommunen ansvarar såsom huvudman för genomförandet av projektet och är
kontraktspart gentemot anlitade konsulter och andra leverantörer till projektet.
Kommunen ansvarar även för dokumentation av projektet samt för ekonomisk
och annan redovisning av projektet till Länsstyrelsen.
2. Bidraget får användas för finansiering av projektledare och projektstöd samt
för de undersökningar och utredningar som anses behövliga för framtagande
av en huvudstudie. Högst 90 % av de sammanlagda kostnaderna för projektet
får täckas av bidraget.
3. Undersökningarna och utredningarna skall genomföras enligt
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden
(Utgåva 2003-03-06).
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4. Kommunen skall till Länsstyrelsen meddela namnet på den person som är
kommunens huvudansvarige, tillika beställarombud, för projektet. Kommunen
skall även meddela namnen på de personer som är Länsstyrelsens kontakt när
det gäller information och ekonomisk redovisning.
5. För att få bidraget utbetalat skall kommunen till Länsstyrelsen, senast en
månad efter mottagandet av detta beslut, per brev meddela att bidragsvillkoren
accepteras. Namn på ansvariga personer enligt villkor 4 skall meddelas
snarast.
6. För projektet skall en ekonomisk redovisning lämnas var tredje månad. Denna
skall innehålla uppgifter om medelsförbrukning, eventuella ändringar i tidplan
och övriga åtaganden samt rekvisition. Förändringar och avvikelser av
betydelse skall kommenteras. Redovisningen skall lämnas en månad efter
utgången av tremånadersperioden och gäller som utbetalningsunderlag för
föregående kvartal. Länsstyrelsen kommer därefter att betala ut rekvirerade
medel. Rekvisitionen skall innehålla uppgift om postgiro- eller
bankgironummer till vilket bidraget skall utbetalas.
7. Länsstyrelsen skall omedelbart ges information om eventuella
budgetöverskridanden i projektet.
8. Länsstyrelsen skall delta i projektgruppens arbete och innan undersökningar
och utredningar upphandlas skall en avstämning med Länsstyrelsen ske.
9. Verksamheten i projektet skall vara föremål för samma kontroll och löpande
revision som kommunens övriga verksamhet. Projektet skall senast den 1
november lägesrapporteras till Länsstyrelsen inför revidering av det regionala
programmet för efterbehandling av länets förorenade områden. Slutlig
rapportredovisning skall åtföljas av en ekonomisk redovisning underskriven
av kommunens ekonomiansvarige. Slutredovisning och lägesrapportering
skall innehålla:
•
•
•

Beskrivning av vidtagna aktiviteter och uppnådda resultat
Redovisning av positiva och negativa erfarenheter av genomförd utredning
Redovisning av resursåtgång uppdelat på huvudmannens egna insatser
samt bidragsfinansierade kostnader.
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10. Har inte hela det erhållna beloppet förbrukats efter genomförandet av projektet
skall återstoden återbetalas till Länsstyrelsen. Om bidraget använts på annat
sätt än det är avsett kommer Länsstyrelsen att återkräva bidraget.

Redogörelse för ärendet
Klippans kommun har den 2004-02-03 inkommit med en ansökan om bidrag för
genomförande av utredningar med syfte att ta fram en s k huvudstudie för
efterbehandlingsobjekt f d Klippans Läderfabrik i Klippan, Klippans kommun.
Huvudstudien avses sedan ligga till grund för beslut om efterbehandlingsåtgärder
för det förorenade området vid f d läderfabriken. I beslut i kommunfullmäktige
den 2003-12-16 har kommunen tagit på sig huvudmannaskap för framtagande av
en huvudstudie. Kommunen är även beredd att ta på sig huvudmannaskap för de
saneringsåtgärder som huvudstudien resulterar i.
Inom det aktuella området finns föroreningar i mark, grundvatten och i
fabriksbyggnaderna. Föroreningarna i området utgörs framförallt av krom och
arsenik. Området har tidigare varit föremål för både undersökningar och
efterbehandlingsåtgärder. I mitten av 1990-talet efterbehandlades ett område med
sedimentationsdammar samt en spaltläderdeponi i anslutning till fabriksområdet.
Under 2002 genomfördes en fördjupad miljöteknisk markundersökning som
omfattade fabriksområdet och närliggande områden. Undersökningen
genomfördes med medel från Länsstyrelsens utredningsram och med
Länsstyrelsen som huvudman.
Enligt kommunens beräkningar kommer kostnaden för genomförande av
huvudstudien att uppgå till 2,25 miljoner kronor. Av den totala summan söker
kommunen 2 miljoner kronor som bidrag medan resterande belopp på 250 000
kronor är kommunens egen andel i projektet.
Länsstyrelsens bedömning
Enligt det underlag som hittills tagits fram är halterna av metallföroreningar i det
förorenade området höga och mängderna är stora. Området ligger centralt i
Klippans samhälle och i nära anslutning till den skyddsvärda och för naturvården
intressanta Bäljane å. Ån är av Naturvårdsverket utpekat som ett speciellt
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värdefullt laxvatten. Risk för spridning och exponering av områdets föroreningar
bedöms finnas både på kort och på lång sikt. Det bedöms angeläget att fortsatta
utredningar kommer till stånd. Klippans Läderfabrik bedöms tillhöra riskklass 1
enligt MIFO och objektet är upptaget på Länsstyrelsens s k 30-lista över de mest
förorenade områdena i Skåne län. En ansvarsutredning som Länsstyrelsen tagit
fram visar att det inte finns någon som enligt reglerna om efterbehandlingsansvar i
miljöbalken kan anses skäligen ansvarig för fortsatta utredningar eller åtgärder i
området.
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att Klippans kommun åtar sig
huvudmannaskap för genomförande av en huvudstudie för det berörda
efterbehandlingsobjektet, samt att kommunen är beredd till åtagande av
huvudmannaskap för de efterbehandlingsåtgärder som huvudstudien kommer
fram till.
I handläggningen av detta ärende deltog landshövding Bengt Holgersson,
beslutande och Mats Andersson föredragande. I handläggningen av ärendet deltog
även Anna Sorelius och Paul Svensson, miljöenheten samt Elsa von Poehl,
rättsfunktionen.

Bengt Holgersson
Landshövding
Mats Andersson

Kopia till:
Naturvårdsverket, Enheten för förorenade områden, 106 48 Stockholm
Miljöenheten (EH, IV, MA, PS, AS, SC, JW)
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