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Dnr 3-2017

§ 11 Bidragsansökan 3.1
Beslut
1. Styrelsen ger projektledningen i uppdrag att genomföra mindre
ändringar för förtydligande i bidragsansökan.
2. Ansökan gällande första delen av bidragsansökan för Etapp 3, daterad
2017-02-22, godkänns och översändes till Länsstyrelsen för
vidarefördelning till Naturvårdsverket.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen har för avsikt att lämna in första delen av bidragsansökan för
Etapp 3 till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i april 2017. Ansökan hamnar på
16 820 000 kronor. Bidragsansökan för Etapp 3 är planerad att delas upp i två
ansökningar. Den första ansökan ska hantera samtliga löpande kostnader i
projektet mellan 2018-2021 medan den andra ansökan ska hantera
kostnaderna för själva saneringsentreprenaden. För första delen gäller
kostnader såsom projektadministration (löner, utbildning, företagshälsovård
m.m.), miljökontroll, övergripande konsultkostnader, drift av projektets databas,
informationsinsatser, drift av dränering, områdesskötsel och andra löpande
kostnader.

Beslutsunderlag
Del 1 av ansökan om bidrag för slutligt genomförande av
efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i
Teckomatorp, Etapp 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S):
1. Styrelsen ger projektledningen i uppdrag att genomföra mindre
ändringar för förtydligande i bidragsansökan.
2. Ansökan gällande första delen av bidragsansökan för Etapp 3, daterad
2017-02-22, godkänns och översändes till Länsstyrelsen för
vidarefördelning till Naturvårdsverket.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV, MAN

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1-2017

§ 12 Detaljplan för Södra området
Beslut
1. Projektledningens förslag till yttrande godkänns samt vidarebefordras till
samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen har tagit fram ett yttrande gällande detaljplanen för del av
Teckomatorp 12:1 m fl (Södra vallarna) i enlighet med den diskussion som
fördes på styrelsemötet den 25 januari 2017.

Beslutsunderlag
Yttrande på detaljplan del av Teckomatorp 12:1 m fl ”Södra vallarna”

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Projektledningens förslag till yttrande godkänns samt
vidarebefordras till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV, HEHZ (inkl yttrande)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13-2016

§ 13 Åtgärdsförberedande arbeten
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Åf har tagit fram en kostnadskalkyl för saneringen. Kommande arbeten som ska
färdigställas är: översyn av mängdberäkningar rörande länshållningsvatten
samt dess hantering, beräkningar av risken för bottenupptryckning av vatten vid
öppet schakt, stabilitetsunderlag och uppdatering av områdesindelningen.
Dräneringsvatten och länshållningsvatten som uppstår vid saneringen på det
södra området kan inte släppas ut direkt i recipient (Braån) utan behöver
behandlas med avseende på BT Kemi-typiska föroreningar, främst fenoxisyror,
men även klorfenoler och klorkresoler och möjligtvis också dinoseb och partikelbundna dioxiner.
En behandlingsanläggning för vatten som uppkommer vid schaktsanering av
det södra området behövs. Lämpligen utformas och dimensioneras
anläggningen så att även dräneringsvatten från det norra området kan behandlas.
Metod för behandling av det förorenade vattnet behöver utredas. Det kommer
även att krävas behandlingsförsök av schaktvatten och dräneringsvatten.
Projektledningen har för avsikt att direktupphandla konsult för att utreda
vattenfrågan och kommer att påbörja upphandlingsförfarandet inom kort.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 9-2015

§ 14 Pumpning av dräneringsvatten
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Beslut från Länsstyrelsen gällande minskad pumpning inkom 2016-12-13.
Länsstyrelsen beslutar att BT Kemi Efterbehandling kan minska pumpningen av
dräneringsvatten från BT Kemi-området och att en ändring av pumpningen kan
ske omedelbart samt att mängderna som mest får minskas till 15
kubikmeter/dygn. Vid behov så kan pumpningen när som helst återgå till hur
pumpningen tidigare sett ut.
Pumpningen reglerades den 13 januari 2017 till 15 kubikmeter/ dygn.

Beslutsunderlag
Beslut om minskad pumpning av dräneringsvatten, BT Kemi Efterbehandling,
Teckomatorp, Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(10)

Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Dnr 8-2016

§ 15 Ekonomisk rapport
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med
prognos efter februari, juni samt oktober för kommunstyrelsen.
Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter
april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Projektledaren för BT Kemi Efterbehandling går igenom bokslutet för 2016.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport för 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2-2017

§ 16 Delegeringsbeslut
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2017-01-16 till
2017-02-13.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 17 Övriga frågor
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
A) Tidplan
Projektledare David Bohgard meddelar att tidplanen för projektet är
oförändrad.
B) Samrådsmöte
Projektledningen har 2017-02-15 haft samrådsmöte med länsstyrelsen.
Under mötet diskuterades bland annat huvudstudien som nu formellt
godkänts, den genomförda minskade pumpningen av dräneringsvatten,
vattenhantering inom saneringsentreprenaden, länsstyrelsens
ansvarsutredning, tillägg i kontrollprogrammet, bidragsansökan, den
uppdaterade utställningen i Torgskolan och arbetet med riskanalysen
som nyligen inleddes.
C) Renare Mark
Projektledare David Bohgard är inbjuden att hålla föredrag på ”Renare
Mark”. Föredraget går under rubriken ”Saneringen av BT Kemi - från
miljöskandal till naturområde”. Renare Mark hålls i år i Malmö 28-30
mars. Föredraget hålls 30 mars.
D) Upphandlingen av byggledare och projektör
Projektledare David Bohgard informerar om att anbudstiden för den
förnyade upphandlingen av byggledare och projektör har gått ut.
Anbuden har ännu inte öppnats men projektledningen räknar med att
ärendet ska kunna tas upp för beslut under styrelsemötet 2017-03-22.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande
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