Minnesanteckningar från 2004-05-06, möte med ”Styrgruppen för sanering
av läderfabriken”.
Närvarande: Bengt Svensson, Bengt Alfredsson, Rune Persson, Ingemar
Emgård, Torsten Johansson, Kent Lodesjö, Hans-Åke Lindvall,
Birgitta Johansson Sternerup

Genomförande av huvudstudie.
Klippans kommun har av Länsstyrelsen i Skåne län beviljats bidrag, 2 milj. Kr,
”för utredning inför efterbehandling av förorenat område vid f d klippans
Läderfabrik i Klippans kommun” (genomförande av huvudstudie). Beslutet är
daterat 2004-04-22. Kommunens egna insatser motsvarar 225 kkr. Högst 90%
av kostnaderna får täckas av bidraget. Klippans kommun har åtagit sig
huvudmannaskapet för genomförandet.
Enligt villkoren för bidraget skall kommunen utse huvudansvarig tillika
beställarombud.
Styrgruppen föreslår att Nils- Olof Carlsson, tekn chef utses som
huvudansvarig och beställarombud.
Uppgift innebär att fatta behövliga beslut för att genomföra huvudstudien i
enlighet med ansökan och inom den ekonomiska ram som angivits i ansökan.
Styrgruppen föreslår följande organisation för genomförandet av huvudstudien
och framställer till kommunstyrelsen att fastställa organisationen.

Kommunstyrelse
projektägare

Styrgrupp för sanering av läderfabriken
Bestående av kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens
presidier samt adjungerade ledamöter.
Styrgruppens sammanträden protokollförs.
Ordförande Bengt Svensson och justeringsman Rune Persson
Birgitta Johansson Sternerup, miljöchef, skriver och förvarar protokoll.

Projektgrupp
Bestående av huvudansvarig/beställarombud (dvs. tekn chef),
kommunchef, miljöchef, stadsarkitekt samt projektledare.
Huvudansvarig/beställarombud är ekonomiskt ansvarig och
sammankallande. Projektledaren är ansvarig för det löpande arbetet.
Ekonomin för projektet hanteras av tekniska kontoret.
Till projektgruppen knyts olika projektstöd exempelvis länsstyrelse, SGU,
SGI m fl.
Referensgrupp
Exempelvis fiskevårdsförening, boende i närområdet, naturvårdsförening m fl
knyts till projektgruppen. Referensgrupp sammankallas regelbundet och följer
projektet.
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Inköpsenheten, Klippans kommun, har påbörjat upphandling av projektledare
för uppdraget att ta fram en huvudstudie i enlighet med bidragsansökan. Anbud
skall vara inlämnade senast 2004-05-26.

Tidsplanen för genomförande av projekt Läderfabrik
2004

Augusti huvudstudien påbörjas

2005

Augusti huvudstudien redovisas.
Huvudstudien skall redovisa hälso- och miljörisker, åtgärdsmål för
efterbehandlingen, lämplig efterbehandlingsmetod, behov av tillstånd, lov el likn.
samt beräknad kostnad.

2006

Förberedelser för genomförande av efterbehandling.
Förberedelserna omfattar utformning av efterbehandlingsåtgärder och
upprättande av förfrågningsunderlag för entreprenadarbeten.
Ansökan / planering av finansiering.
Ansökan om tillstånd och lov hos olika myndigheter.

20072008

Genomförande
Under genomförandet utförs de åtgärder för efterbehandling som man beslutat om
tidigare.

2009-

Uppföljning
Under uppföljningen görs miljökontroll och utvärdering av om åtgärdskraven
uppfyllts, myndighetsgodkännanden och garantibesiktning.

Hemsida.
Aktuellt om genomförandet av huvudstudie skall finnas på kommunens
hemsida. Sidan skall finnas under rubriken miljö.

Dokumentation.
Uppdrogs till Birgitta att kontakta länsmuseet för att få läderfabriken
dokumenterad.
Med tanke på hur samhället snabbt förändras och hur fd. bruksorten
Klippan omvandlas skall Birgitta också undersöka om det finns några
bidrag att söka för en övergripande dokumentation av Klippan.
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Konkursförvaltaren
Birgitta kontaktar konkursförvaltare och skickar kopia av
bidragsansökan, länsstyrelsens beslut ang. beviljat bidrag samt
förfrågan om medgivande till tillträde till fastigheten för att genomföra
huvudstudien.

Nästa möte för styrgruppen.
Styrgruppens sammanträder nästa gång måndagen den 14 juni 2004 klockan
8.30

Övrigt
Minnesanteckningarna skickas till kommunstyrelsen med förslag
att kommunstyrelsen beslutar:
att fastställa ovanstående presenterade organisation för genomförandet av
huvudstudien.
________________

Vid anteckningarna

Birgitta Johansson Sternerup
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