Styrgruppen för sanering av Klippans Läderfabrik
Minnesanteckningar från möte
Plats och tid: 11/10 2012 klockan 8.30-10.30 på Läderfabrikens kontor, styrelserummet
Närvarande:
Bengt Svensson (BS) till 9.00
Rune Persson (RP)
Torsten Johansson (TJ)
Madeleine Atlas (MA)
Kent Lodesjö (KL)
Ann-Charlotte Pihl Larsson (ACPL)
Ingemar Emgård (IE)
Bengt Alfredsson (BA)
Tomas Henrysson (TH)
Zara Isaksson (ZI)
Hans-Åke Lindvall (HÅL)
Göran Lönnqvist (GL)

1. Val av åtgärdsalternativ
Projektgruppen för sanering av Klippans Läderfabrik har fattat beslut om det åtgärdsalternativ
man förordar för den kommande saneringen. TH berättar att processen dit har innefattat
möten med såväl utredningskonsult som finansiär (Naturvårdsverket) och tillsynsmyndighet
(Länsstyrelsen) och bedömningen är att det nu liggande förslaget är väl underbyggt och
motiverat. Även styrgruppen har vid sina möten haft möjlighet att delta i processen och
komma med synpunkter.
TH presenterar de fyra olika åtgärdsalternativ som projektgruppen bedömde var de enda
aktuella att föra vidare in i riskvärderingsprocessen. Utifrån den fyra förslagen har sedan de
olika delområdena för sanering gåtts igenom var för sig och strategier och argument för olika
saneringsnivåer har diskuterats och valts. Detta gör att det nu förordade alternativet alltså inte
finns i sin helhet i åtgärdsutredningen utan snarare är en kombination av flera alternativ som
redovisades där. För att terminologin ska bli riktig kommer det av projektgruppen beslutade
alternativet fortsättningsvis att omnämnas ”Förordat åtgärdsalternativ”.
En diskussion på vilken nivå olika beslut ska fattas fördes. TH berättade om beslutsprocessen
inne på Naturvårdsverket och att deras beslut ej går att överpröva. Kommunen bör vara
beredd på att vissa delar i ansökan inte beviljas. Styrgruppen efterlyser de argument som finns
för val av saneringsnivå på de olika områdena och TH och ZI får i uppdrag att arbeta in dessa
i kommande beslutsunderlag.
Sedan senaste dragningen i strygruppen har underlaget och kostnaderna förändrats så till vida
att TH och ZI i detalj har beräknat kostnader för projektering, upphandlingar och utredningar
kopplade till valda åtgärder. Vidare har kontrollprogrammet lyfts in i bidragsansökan då det i
dagsläget ligger som ett eget projekt och där beviljade medel bara räcker ett par år till.

Kommunen kan i bidragsansökan till Naturvårdsverket visa egna kostnader som man väljer att
ta på sig för bland annat återställning av området. Detta är dock inget tvång.
Områdena gicks igenom ytterligare en gång för att räta ut eventuellt kvarvarande frågetecken.
Styrgruppen valde att ställa sig bakom det att projektgruppen förordade åtgärdsalternativet
och ärendet skickas vidare till KSAU.

2. Budget och tidplan hela projektet
En uppdaterad budget och tidplan (dat 2012-10-08) delades ut och diskuterades. Prognosen
för 2013 är osäker främst beroende på att vi inte vet när beslutet från Naturvårdsverket
kommer. I dagsläget räknar vi med att första halvåret får bekostas av redan beviljat projekt
”förberedelser för sanering” och att vi därefter kan börja rekvirera medel på det nya bidraget.
Kommunens egeninsats för 2013 är också svår att bedöma i och med att vi går över från ett 90
% -projekt till ett 100 % men där då vissa kostnader helt får bäras av kommunen själv.
3. Kontrollprogram
KSAU har fattat beslut om att sätta igång upphandlingen av konsult för utförande av
kontrollprogrammet. Troligen kan de nya konsulterna påbörja sitt arbete från kvartal 1 2013.
Inför den nya upphandlingen har vissa revideringar i programmet gjorts.
4. Informationsinsatser
Det kommer att röjas i randzonerna mot gatorna vid det före detta fabriksområdet. Därefter
kommer skyltar att sättas upp.
5. Övrigt
Kommande styrgruppsmöten för 2012:
Torsdagen den 9 februari 2012 kl. 08.30
Torsdagen den 19 april 2012 kl.13.30 OBS! Ändrad dag och tid.
Torsdagen den 7 juni 2012 kl.8.30
Tisdagen den 11 september 2012 kl.13.30 OBS! Ändrad dag och tid.
Torsdagen den 11 oktober 2012 kl.8.30
Torsdagen den 6 december 2012 kl.8.30
Plats för mötena är Läderfabrikens kontorshus om inte annat meddelas.
_______________
Antecknat av Zara Isaksson
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