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Ansökan om utökat bidrag för framtagande av huvudstudie
inför efterbehandling av f d Klippans läderfabrik
Beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 10 § förordningen (2004:100) om statsbidrag till
åtgärder för utredning och efterbehandling av förorenade områden, att
vidarefördela utökat bidrag om 225 000 kronor till Klippans kommun för
framtagande av en huvudstudie inför efterbehandling av förorenad mark vid f d
Klippans läderfabrik i Klippans kommun. Eventuellt oförbrukat eller icke
redovisat bidrag skall återbetalas till Länsstyrelsen. Bidraget tas från de medel
som erhållits från Naturvårdsverket som rambidrag för utredning av förorenade
områden i länet.
För användande av bidraget, vad bl a avser utredningens genomförande och
redovisning, gäller villkor som tidigare meddelats Klippans kommun i beslut
fattat 2004-04-22 med dnr 577-5463-04.

Redogörelse för ärendet
Tidigare beslut i ärendet

Klippans kommun har tagit på sig huvudmannaskap för genomförande av
huvudstudie inför efterbehandling av Klippans Läderfabrik i Klippan, Klippans
kommun. Efter tidigare ansökan från kommunen har Länsstyrelsen i tidigare
beslut 2004-04-22 beviljat kommunen 2 miljoner kronor i bidrag för
genomförande av erforderliga utredningar. Länsstyrelsen beviljade även ansökan
om utökat bidrag med 925 000 kr i beslut 2004-11-22 (dnr 577-44594-03) och
ytterligare utökat bidrag med 900 000 kr i beslut 2005-11-28 (dnr 577-43784-05).
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Projektets utökade budget har hittills varit 4,25 miljoner kronor varvid
kommunens egen andel varit 10%, dvs 425 000 kr.
Ansökan om utökad budget för genomförande av huvudstudien

Kommunen har 2006-08-24 inkommit med en ansökan om utökat bidrag med
225 000 kronor. Kommunens del av den ökade kostnaden för huvudstudien är
enligt ansökan 10 % (25 000 kronor). Den totala kostnaden för huvudstudien för
framtagande av efterbehandlingsåtgärder vid f d Klippans Läderfabrik uppgår
enligt ansökan till 4,5 miljoner kronor.
De ökade kostnaderna för huvudstudien motiveras av behovet av ytterligare
kartläggning av arsenik i jorden i ett flertal villaträdgårdar belägna nära
läderfabriken. Hittills gjorda undersökningar visar på förhöjda arsenikhalter och i
10 av ca 25 undersökta trädgårdar ligger maxhalterna över Naturvårdsverkets
riktvärde för känslig markanvändning. De förhöjda arsenikhalterna är dock inte
avgränsade i profil och en utvidgad undersökning behöver därför göras för
bedömning av eventuell saneringskostnad. Undersökningen behöver också
kompletteras med analys av innehåll i grödor som odlas i trädgårdarna. Utökat
bidrag kommer även att täcka kostnader för administration och projektledning för
den utvidgade undersökningen.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser fortsatt att f d Klippans Läderfabrik är ett av de mest
angelägna områdena i länet ur miljö- och hälsomässig synpunkt för utredningar
och efterbehandlingsåtgärder. Enligt det regionala programmet för inventering
och efterbehandling i Skåne län har objektet hög prioritet på Länsstyrelsens s k
30-lista. Under utredningsarbetet har Länsstyrelsen deltagit som projektstöd och
har även genomfört granskning av utredningsmaterialet.
Länsstyrelsen anser vidare att den ökade budgeten är väl motiverad och att de
föreslagna undersökningarna är viktiga för att huvudstudien skall bli så fullständig
som möjligt. Det är också viktigt att projektet inte drar ut på tiden utan att de
kompletterande åtgärderna kan genomföras så snart som möjligt.
I handläggningen av detta beslut deltog miljödirektör Elisabeth Hellmo,
beslutande, och miljöhandläggare Mats Andersson, sektionen för miljöskydd
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samhälle, föredragande. I handläggningen deltog även Anna Sorelius, sektionen
för miljöskydd industri.

Elisabeth Hellmo
Miljödirektör
Mats Andersson
Miljöhandläggare
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