Minnesanteckningar

Ärende

Projektgruppsmöte 49

Datum och tid

2012-11-13 klockan 13.30-15.00

Plats

Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken

Närvarande Björn Pettersson (BP), Klippans kommun, ordförande
Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun
Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun
Zara Isaksson (ZI), Klippans kommun, kommunens projektledare
och ombud
Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare
Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Distribueras David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne
John Lotoft (JL), Naturvårdsverket
även till
Inger Nejdebring (IN), Klippans kommun
Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund

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

Formalia
Bidragsansökan – stora saneringen
Kontorshuset
Kontrollprogram
Informationsinsatser
o Skyltning på område
Ekonomi
Övrigt
Kommande möten
Avslutning
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1.

Formalia

Hanteringen av minnesanteckningar diskuterades. Eftersom det är angeläget att
anteckningarna kommer ut på hemsidan sker justering nu per e-post snarare än vid
kommande möte.
2.

Bidragsansökan – stora saneringen

Beslut om förordat alternativ för stora saneringen har beslutats i kommunstyrelsens
arbetsutskott och i kommunstyrelsen. Ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige den 27
november. Det är svårt att i dagsläget göra en jämförelse med det beslut som fattades i
fullmäktige 2007 där kommunen åtog sig att lägga 13 Mkr i egenfinansiering för saneringen.
Bidragsförordningen har ändrats så att kommunen nu har möjlighet att ansöka om 100 %
bidrag men istället uppkommer andra kostnader, som kommunen får ta själva, exempel på
sådana kostnader är intern personal och lokalhyror.
Beslut om återställning och förädling av området blir en fråga som får beslutas först när vi fått
beskedet om bidrag från Naturvårdsverket. Kommunen har i sin investeringsplan satt av 6
Mkr för återställning och förädling av området. En del av åtgärderna på området passar bra att
göra i samband med saneringsentreprenaden och det är dessa åtgärder som vi benämner
”återställning”. Förädlingen å andra sidan är mer frikopplad i tid och kan komma att göras
under flera år efter saneringens slut och då med helt andra aktörer än dagens projektgrupp.
TH och ZI ansvarar för att en bidragsansökan upprättas. Dessvärre har projektet drabbats av
förseningar i leverans från en konsult men förhoppningen är ändå att ett utkast på ansökan kan
skickas in efter beslutet i fullmäktige.

3.

Kontorshuset

Fjärrvärme är installerad i kontorshuset. BP föreslår att kontorshuset används under
den period på året som inte kräver så mycket uppvärmning. Från och med nu och fram
till april månad kommer därför kontorshuset att vara stängt för möten.

4.

Kontrollprogram

Upphandling av konsult för utförande av kontrollprogram pågår. COWI kommer att
fortsätta med provtagning året ut och de nya konsulterna bedöms kunna påbörja sitt
uppdrag under kvartal 1 2013. Det innebär att påbörjade mätserier kan följas.

5.

Informationsinsatser

Skyltar till området har designats och kommer att skickas till tryck innan veckans slut.
Tanken med skyltarna är att de ska informera om varför området ser ut som det gör
och även berätta om när vi beräknas kunna börja göra fysiska åtgärder på området.
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6.

Ekonomi

Budget och tidplan gicks igenom översiktligt. Budgeten biläggs dessa
minnesanteckningar i utskicket till projektgruppen. Hela bidragsprojektet är nu
kostnadsberäknat till 145 Mkr.
MA informerade om att han varit i kontakt med John Lotoft på Naturvårdsverket. Han
menade att de pengar som eventuellt finns kvar på förberedelseprojektet kan komma
att omvandlas till pengar till åtgärder i samband med den stora saneringen.
7.

Övrigt

8.

Kommande möten

Nästa möte blir den 22 januari 2013 kl 13.30. Lokal meddelas i kallelsen. Vid nästa
möte identifieras behov av framtida möten och de bokas in då. Till mötet den 22/1 är
det bra om kommunen har fått respons på utkastet till bidragsansökan. MA meddelade
att John Lotoft besöker Skåne i ett annat ärende den 9/1 men att man kan försöka
diskutera Klippans ansökan också då.
9.

Avslutning

Minnesanteckningarna sammanställdes av ZI och har tillsänts övriga projektgruppen
per e-post. Anteckningarna läggs ut på kommunens hemsida efter det att ändringar
utifrån inkomna synpunkter gjorts.

Björn Pettersson,
ordförande

Zara Isaksson,
projektledare

Klippan 2012-11-23
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