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Närvarande

I dagordningen ingick följande punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formalia
Förberedelser för övrig sanering
Sanering av villaträdgårdar
Kontorshuset
Kontrollprogram
Återställning
Informationsinsatser
Ekonomi
Övrigt
Kommande möten
Avslutning
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Mötet hölls enligt följande:
1. Formalia
Dagordningen godkändes. Tidigare mötesanteckningar godkändes och lades till
handlingarna.
2. Förberedelse för sanering
Structor har uppdaterat den inledande analysen av åtgärdsalternativen efter det
som diskuterades på förra projektgruppsmötet. Denna har sen skickats ut till alla
i projektgruppen samt Naturvårdsverket.
Structor gör nu en fördjupad analys av alternativ 3, 4 och 6. Alternativ 2 är inget
bidragsalternativ utan endast ett alternativ om Naturvårdsverket plötsligt
omprioriterar och inte ger pengar till sanering. Structor kommer tillbaka till
projektgruppsmötet 20/4 och presenterar den fördjupade analysen.
Det kan konstateras att prislappen kommer att bli högre denna gång än i den
förra bidragsansökan. Detta beror huvudsakligen på fyra olika faktorer; 1) att det
visat sig att utbredningen av föroreningar på större djup är mer omfattande än
vad som tidigare antagits 2) att det finns mer krom 6+ föroreningar än vad som
visat sig i tidigare undersökningar, 3) att det finns större volymer förorenade
ytliga utfyllnader m.m. på fabriksområdet samt 4) att det finns föroreningar även
i Cösters dal.
Undersökningarna inför åtgärdsutredningen är i princip klara. Några
kompletteringar har dock behövt göras. Extra grundvattenrör har installerats i
Cösters dal för att få klarhet i om arsenik finns naturligt i grundvattnet. Det har
varit problem med krom 6+ proverna i jord. De extraheras antingen med lut eller
med vatten. Resultaten blir olika eftersom man får en mycket högre upplösning
med lut. Eftersom det inte finns någon standard och om man inte uttryckligen
meddelar vad man vill ha, så gör labbet som de brukar. Det labb vi lämnade till
extraherar med vatten om man inte uttryckligen beställer extraktion med lut.
Eftersom vi tidigare har extraherat krom 6+ proverna med lut måste några
prover göras om för att få jämförbara halter.
Dialogen med Naturvårdsverket är viktig. Det diskuterades när den bör vara.
Den bör vara i ett relativt tidigt skede, men det måste samtidigt finnas ett bra
underlag. TH och ES kommer att träffa vår kontaktperson i veckan och tar upp
frågan med honom då.
Det diskuterades även när riskvärderingsprocessen kommer att vara och när
projektgruppen kommer att ha ett åtgärdsförslag att förorda. Detta kommer
troligen inte att ske förrän tidigast i juni och den politiska processen som föregår
bidragsansökan får göras i höst.
3. Sanering av villaträdgårdar
Projektgruppen frågade MA hur långt den kompletterande bidragsansökan
kommit. MA meddelade att han haft kontakt med vår kontaktperson på
Naturvårdsverket som säger att pengarna kommer att tas fram på något vis,
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antingen via omfördelning eller genom att nya pengar betalas ut. En
omfördelning går snabbare och MA vill därför avvakta ett par veckor och se om
det blir pengar över på Gasverket i Kristianstad.
Återföringsseminariet för villaträdgårdssaneringen den 12/3 blev uppskjutet då
båda representanterna för Svevia (entreprenören) blev akut sjuka. Nytt datum är
satt till den 24/4.
4. Kontorshuset
Dräneringsarbetena är avklarade. Nästa etapp blir fjärrvärme som enligt
fastighetsavdelningen kommer dras in under våren. Det har även upptäckts en
läcka i taket, omfattningen på den är dock inte känd än, men
fastighetsavdelningen är informerad och ska titta på det.
5. Kontrollprogram
Diskussionerna om ersättning med konsulten som utför kontrollprogrammet
fortsätter. Vi anser att vi handlat upp fasta á-priser per undersökning. De anser
att det är rörligt arvode och att de därför kan få betalt för mertid. Ett nytt möte är
inbokat efter påsk för nya diskussioner och försök till lösning.
6. Återställning
Återställningsgruppen har haft tre firmor, som kan vara aktuella som konsultstöd
för återställningen, på besök för rundvandring i området. TH och ES kommer att
skriva ihop ett enkelt förfrågningsunderlag och firmorna kommer sedan att få
skriva anbud och någon av dem kommer sedan att direktupphandlas.
Återställningsgruppen kommer också att åka på studiebesök den 11/4 till några
andra liknande områden i Skåne för att få idéer och inspiration.
7. Informationsinsatser
Sveriges radio vill göra ett inslag med ES och några fastighetsägare som
uppföljning på villaträdgårdssaneringen. Intervjun kommer att ske i påskveckan.
Det hölls en diskussion om det öppna hus som preliminärt var planerat till den
6:e juni. Det konstaterades att detta hamnar mitt uppe i processen för att ta fram
det åtgärdsalternativ som kommunen kommer att förorda för
Läderfabriksområdet, skogsområdet m.fl. Om det öppna huset hålls då kommer
det inte gå att presentera särskilt mycket om den kommande saneringen utan
mest om villaträdgårdssaneringen. Det bestämdes därför att det öppna huset
skjuts till hösten då även den kommande saneringen kan presenteras på ett bra
sätt.
8. Ekonomi
Det finns inget ytterligare att säga om ekonomin sen senaste mötet.
9. Övrigt
Inget
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10. Kommande möten 2012
Tisdagen den 31 januari kl.13.30-15
Tisdagen den 28 februari kl.13.30-16.30 OBS! Förlängt möte
Måndagen den 26 mars kl.13.30-15
Fredagen den 20 april kl.9-12.00 OBS! Förlängt möte
Tisdagen den 29 maj kl.13.30-15
Tisdagen den 19 juni kl.13.30-15
11. Avslutning
Minnesanteckningarna sammanställdes av ES och fastställdes och justerades
2012-04-20.

Hans-Åke Lindvall,
ordförande

Eva Sköld,
projektledare
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