Minnesanteckningar

Ärende

Projektgruppsmöte 80

Datum och tid

2017-05-16 kl. 13.30–15.30

Plats

Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik

Närvarande

Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans
kommun

Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare
Sune Arvidsson (SA), byggledare, Klippans kommun
Lotta Andgren (LA), Klippans kommun
Lina Wideland (LW), Klippans kommun
Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson

Distribueras även till

Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun
Tomas Rikse (TR), Klippans kommun
Ardiana Demjaha (AD), Klippans kommun
Lovisa Rydberg, Länsstyrelsen i Skåne
Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket

1 (4)

Innehåll
1.

Bäljane å ............................................................................................................. 3

2.

Sanering etapp 3 ................................................................................................. 3

2.1

Entreprenaden ..................................................................................................... 3

3.

Återställning ....................................................................................................... 3

4.

Kontrollprogram ................................................................................................. 4

5.

Informationsinsatser ........................................................................................... 4

6.

Ekonomi och tidplan ........................................................................................... 4

6.1

Ekonomi .............................................................................................................. 4

6.2

Tidplan ................................................................................................................ 4

7.

Övrigt .................................................................................................................. 4

8.

Kommande möten ............................................................................................... 4

2 (4)

1.

Bäljane å

Inget nytt från Mark- och miljödomstolen angående vår ansökan om
vattenverksamhet.
Alla sektioner i ån är nu inmätta nedströms den tillfälliga åfåran. Beräkning och
modellering av flöden och nivåer i och efter den tillfälliga åfåran kan nu
genomföras.
TH redogjorde, med hjälp av en skiss, för vilken strategi som är tänkt att
användas vid genomförandet av åtgärderna vid saneringen av ån.

2.

Sanering etapp 3
2.1

Entreprenaden

Fabriksområdet: Fyll är klart och det återstår en del utläggning av matjord.
Renovering av skorsten ska påbörjas inom kort och anläggandet av stigar
pågår.
Utfyllnadsområdet: Fyll är klart, återstår utläggning av matjord.
Norra deponikullen: Fyll och jord är klart till 95 %, resten görs nästa år.
Utsnitten är återplanterade och ser ut att ta sig bra.
Södra deponikullen: Den sista delen av HDPE-duken läggs ut under veckan och
fyll är klart till 70 %.
Skogsområdet: Återstår en del fyll mot deponikullarna och extra
dräneringsledningar.
Cösters dal: Trappan vid Dalgatan återstår samt stigen ner mot ån.
VA-arbeten: Dagvattenledning från Bryggerigatan ner mot dike vid södra
deponikullen återstår. Anläggs troligen innan semestern.
Klara ytor kommer att sprutsås inom kort, resten av planteringen sker till hösten.
Saneringsschakten är nu slutförd. Hittills har vi kört iväg ca 131 000 ton massor
till mottagningsanläggningen och det tillkommer ca 3 000 ton nästa år.
Arbetsstyrkan kommer att minska den närmaste tiden då det krävs mindre antal
maskiner vid återställningsarbetet.

3.

Återställning

Skorstensfundamentet har blästrats och ytterligare renoveringsarbeten återstår.
Belysningsel dras fram till fundamentet och en betongplatta till narvpressen ska
anläggas. Plattan kommer att projekteras av Svevias UE. Smärre justeringar på
bland annat stigdragningar görs i förhållande till projekteringen. Under
september-oktober är återställningen av fabriksområdet klar och då lämnar
projektet området.
LA ska ta kontakt med en utställningsproducent och be om budgetförslag på
utställningen.
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4.

Kontrollprogram

Årsrapport 2016 har redovisats till Lst, även årets första kvartalsrapport är
inlämnad. Provtagningen flyter på, förra veckan utfördes kvartalsprovtagningar.

5.

Informationsinsatser

Ett reportage som LW har gjort om projektet finns på kommunens olika sociala
media samt hemsida.

6.

Ekonomi och tidplan
6.1

Ekonomi

Prognos för 2017 har höjts till ca 34 Mkr jämnfört med budget på drygt 33 Mkr,
dvs – 1 Mkr + att vi låg på -3,7 Mkr vid årsskiftet. Totalt ligger prognosen på –
4,7 Mkr för 2017. Vi ser nu effekterna av knappt 40 % större mängder,
besvärligare schakt och fler konstruktioner inom fabriksområdet, skredet på
deponikullarna och förlängning av spillvattenledningen.
Vi kommer att kunna göra en god prognos efter kvartal 2.
De upparbetade kostnader för Cösters dal (205 kkr) och Garvaregatan (175 kkr)
från 2016 kommer att dras ifrån vid nästa rekvirering.
2018 kommer preliminärt att ge ett stort överskott.

6.2

Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till september 2017, kan komma att förlängas något.
Arbete vid och i ån kommer ske sommarhalvåret 2018.

7.

Övrigt

LA undrar när vi planerar att ha en invigning av hela området efter
återställningen? I dagsläget finns ingen tidplan upprättad, frågan kvarstår.

8.

Kommande möten

Tisdag den 27 juni kl. 13.30–15.30
Tisdag den 5 sept kl. 13.30–15.30

Klippan 2017-05-30
Monica Johansson
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