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Projektgruppsmöte 66

Datum och tid
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Plats
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kommunhus

Närvarande

Björn Pettersson (BP), ordförande, Klippans kommun
Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans
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Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare
Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun
Lina Wideland (LW), Klippans kommun

Distribueras även till

Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun
David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne
Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket
Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund
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1.

Förberedelser etapp 3
1.1

Undersökningar/provtagningar

Inför sedimentprovtagningen i Bäljane å kontrolleras vattennivån regelbundet för att
kunna följa när lågvattenperioden kommer.

1.2

Detaljprojektering

FFU-handlingarna har granskats av TH, MJ och andra personer inom kommunen.
Synpunkter på ändringar är lämnade och slutversionerna levereras inom kort.
Efter en genomgång av kalkylen och vår årsbudget ser vi att trots en ganska hård
styrning av entreprenören kan vi överskrida årsbudgeten för enskilda år med 10-15
Mkr. Möjligheten att förskottera 15 Mkr föreslås därför till ksau vid mötet den 17 juni.

1.3

Analys av projektrisker

Mötet hölls den 28 maj på Best Western i Klippan. Det var en mycket nyttig övning
vilket resulterade i att vi ändrade i FFU. Analysen av riskbedömningen är inte
färdigställd ännu.

1.4

Samråd med Lst

Sedan vårt förra projektgruppsmöte har vi fått respons från Lst och naturvårdsenheten
på våra planer i skogsområdet där salamandern finns. Vi måste kunna visa i vår
anmälan hur vanligt förekommande salamandern är i närområdet och om den är
genetiskt viktig för denna plats. Vi behöver vara tydliga i vår beskrivning på när och
hur arbetet ska genomföras för att påverka salamandern så lite som möjligt samt om
det finns möjligheter att locka över individerna till ett närområde där arbete inte
kommer att ske. Ytterligare skydds- och kompensationsåtgärder behöver göras och
förberedas.

2.

Återställning

Förslag enligt ritning 100T01100 (översiktsplan) och 100L0201-04 (planterings- och
utrustningsplaner).
Kommunens del i återställningen ser ut till att hamna på det aviserade beloppet om ca
2-2,5 Mkr. Extra kostnader för VA-kollektivet är ca 1,1 Mkr. Inom bidragsdelen
tillkommer kostnader för kompensationsåtgärder för salamanderdammar mm.

3.

Kontrollprogram

Undersökningen för kvartal 2 2015 är genomförd men inte redovisad.
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4.

Informationsinsatser

Informationsmöten med allmänheten och intresseföreningar ska genomföras i början
av hösten. Ska samordans med att vi lämnar in ansökan om avhjälpandeåtgärder. LW
gör förslag på annons- och inbjudningstext.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Etapp 3

Rekvirering av kvartal 1 2015 har skett och prognosen är att vi klarar oss inom årets
budget.

5.2

Tidplan

Tidplanen ser ut enligt följande;

FFU klart v.24.

Beslut om återställning och igångsättning av upphandling sker i
ksau den 17 juni.

Annonsering 30 juni och sista anbudsdag 31 augusti.

Föreslå tilldelning på delegation eller beslut på ksau den 23
september.

Anmälan om avhjälpandeåtgärder skickas in till Lst i början av
hösten.

6.

Organisation

Byggledare är utsedd och anställs med timanställning samt MJ fortsätter som
projektledare på deltid

7.

Kommande möten

Tisdag den 25 augusti kl. 13.30–15.30
Torsdag den 8 oktober kl. 9.30–11.30

Klippan 2015-07-14

Monica Johansson
projektledare
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