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Inledning
Rivning och sanering av f.d. Klippans Läderfabrik finansieras genom bidrag från länsstyrelsen i Skåne
län. Denna lägesrapport inges till länsstyrelsen inför revideringen av det regionala programmet för
efterbehandling.
Klippans kommun har ansökt och beviljats följande bidrag:






Rivning av byggnader (etapp 1), 30 Mkr, Lst dnr 577‐29118‐07.
Förberedelser för sanering, 9 Mkr, Lst dnr 577‐59938‐07
Sanering av villaträdgårdar (etapp 2), 8,2 Mkr + 2,2 Mkr, Lst dnr 577‐83760‐09
Kontrollprogram för omgivningspåverkan för etapp 3, 1,6 Mkr, Lst dnr 277‐11347‐2011
Åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador (etapp 3), 107 Mkr, Lst dnr 577‐10179‐2013

Denna lägesrapport avser projekt Kontrollprogram för omgivningspåverkan och avser perioden
oktober 2013 t.o.m. september 2014. Bidrag för kontrollprogrammet beviljades först i december
2011, innan dess låg det inom ramen för rivning av byggnader. Den ekonomiska redovisningen i
denna rapport utgår därför från dess att bidrag beviljades för kontrollprogrammet separat.

Beskrivning av vidtagna aktiviteter och uppnådda resultat
Kontrollprogrammet startades upp redan inför rivningen av läderfabriken och då som en del av
rivningsprojektet. Sedan december 2011 är kontrollprogrammet ekonomiskt ett helt fristående
projekt. Här redovisas dock alla aktiviteter och uppnådda resultat det senaste året.
1. Årsrapportering för 2013
2. Utförande av kontrollprogram
3. Myndighetsgranskning av kontrollprogram
4. Medel för kontrollprogram inom nytt bidrag
I det följande beskrivs de vidtagna aktiviteterna och uppnådda resultat mera ingående:
1. Årsrapportering för 2013
Årsrapporten för 2013 var den första som den nya utföraren Ekologgruppen skrivit. Årsrapporten
var utförlig och bedöms ha hög kvalitet. Den nya databasen i excel gör det enkelt att ta del av
resultaten och där finns möjligheter att själv sortera data på olika sätt.
Det bedömdes dock vara nödvändigt att komplettera årsrapporten med en tolkningsrapport från
projektledningen liksom föregående år. Tolkningen kommer from nästa årsrapport att ingå i denna.
I årsrapporten föreslogs vissa mindre ändringar i kontrollprogrammet, vilka accepterades av
tillsynsmyndigheten.
2. Utförande av kontrollprogram
Ekologgruppen har rapporterat kv 3 och 4 2013 och kv 1 och 2 2014 under perioden. I
kvartalsrapporterna ingår innevarande kvartals provtagning samt avvikelser och allmänna
observationer. Filen med samtliga mätdata uppdateras allt eftersom mätdata kommer in. Både
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kvartalsredovisning och uppdaterad excelfil läggs ut på projektets hemsida. Vem som helst som är
intresserad kan då gå in och titta på resultaten.
Resultatet av utförandet av kontrollprogrammet så här långt bedöms som mycket gott.
Ekologgruppen var noggranna i sina förberedelser inför fältarbetet och ute i fält har provtagningen
gått smidigt.
Inför kommande tolkningar av resultaten har Ekologgruppen gjort en fördjupning avseende
masstransporterna av krom, arsenik och suspenderat material i ån. För att möjliggöra ytterligare
förbättrade masstransportberäkningar har även en utökning av provtagningstillfällena i ån gjorts
från 2 ggr per år till 4. Dessa resultat kommer bl.a. att ligga till grund för en bättre bedömning av
läderfabriksområdets bidrag till masstransporten i ån.
3. Myndighetsgranskning av kontrollprogram
Årsrapporten godkändes av tillsynsmyndigheten och de förslag på förändringar den innehöll
accepterades.
Kvartalsrapporterna för kv 3 och 4 2013 samt kv 1 och 2 2014 har redovisats och godkänts av
tillsynsmyndigheten.
4. Medel för kontrollprogram inom nytt bidrag
I samband med att kommunen ansökte om medel för den stora saneringen, Etapp 3 av Kippans
Läderfabrik, söktes även medel för att utföra kontrollprogrammet fram till 2023, vilket beviljades av
Naturvårdsverket.
Det nuvarande bidrag som är beviljat för att utföra kontrollprogram kommer att användas tills det är
slut och sedan kommer kontrollprogrammet att ingå i det stora bidragsprojektet.

Planerade aktiviteter
1. Upprätta årsrapport för 2014
2. Utföra kontrollprogram 2014‐2015
3. Myndighetsgranskning av kontrollprogram

Tidplan
Kontrollprogrammet löper enligt tidplan som överenskommits mellan kommunen och
Ekologgruppen. Provtagning sker kvartalsvis så länge projektet ligger i förberedelsefas.

Resursåtgång och ekonomi
Projektet har rekvirerat medel ur Länsstyrelsens ram för åtgärder enligt bidragsbeslut (Lst dnr 577‐
11347‐2011).
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Tabell 1. Rekvirerade medel
År

Rekvirerade medel (kr)

2011

15 604

2012

444 692

2013

373 796

2014 (kv 1‐3)

237 342

Totalt

1 071 434

Bidrag

1 600 000

Återstående medel

528 566

Inför Naturvårdsverkets bidragsbeslut avseende sanering etapp 3 gjordes en uppdatering av tidplan
och budget. I denna gjordes bedömningen att det nuvarande bidraget för kontrollprogrammet skulle
räcka t.o.m. 2015. De uppdaterade priserna från Ekologgruppen ger en bedömd årskostnad för
kontrollprogrammet på ca. 367 kkr varav 90 % ska täckas av bidrag, d.v.s. ca. 330 kkr. Ett enkelt
överslag ger då att det nuvarande bidraget kommer att räcka t.o.m. kv. 1 2016 vilket stämmer
ganska bra med planen i bidragsansökan.

Positiva och negativa erfarenheter
En djupare analys av erfarenheter från projektet kommer att göras när hela projektet
”Kontrollprogram för omgivningspåverkan” har avslutats. Några preliminära iakttagelser kan dock
göras.
Positivt:


Kontrollprogrammet löper nu utan några större problem



Ekologgruppen bidrag med hög kompetens i kontrollprogrammet



Ekologgruppens nya sätt att rapportera bedöms som enklare för såväl kommunen,
konsulten och Länsstyrelsen



Ekologgruppen är noggranna och har hittills visat stor samarbetsvillighet

Negativt:


Det händer ganska ofta att grundvattenrör blir förstörda och måste lagas eller ersättas

Monica Johansson, Klippans kommun
Projektledare och beställarombud
Tomas Henrysson, Conviro AB
Extern projektledare/kompetensstöd
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