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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 10.00 – 12.00
Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Birgit Landquist (C), v. ordf.
Emil Fennstam (SD)
Lars Nilsson (S), ers
Agneta Sörensson (M), ers
Sven-Ove Dahlsson (C), ers
Ingrid Ekström (SD), ers
Jenny Wenhammar (MP), ins
Jörgen Lindell (KD), ins

Utses att justera

Emil Fennstam

Justeringens tid och plats

2011-05-04, Teckomatorp

Åsa Ratcovich, projektchef
Åsa Andersson, projektledare
Kristina Jeppsson, bitr. projektledare
Lars Bevmo, rådgivare
Annika Andersson, ekonom
Jörgen Wallin, byggnadsinspektör §§16-21
Tom Levin, assistent §§16-21

Paragrafer
Sekreterare

Kristina Jeppsson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerande

Emil Fennstam
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

BT Kemi Efterbehandling, styrelsen

Sammanträdesdatum

2011-04-27

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Margareta Persson

Utdragsbestyrkande

15-19, 21-22
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§ 15

Dnr 2-2011

Ekonomisk rapport
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning
med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen.
Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad.
Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Ekonom Annika Andersson redogör för ekonomin i BT Kemiprojektet.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr 13-2010, 21-2010

Bidragsansökan Etapp 1, Södra området
Sammanfattning
Den 18 april kom landshövdingen, länsöverdirektören samt en av
Länsstyrelsens handläggare till kommunhuset i Svalöv för ett möte med
kommunstyrelsens presidium samt presidiet och projektledningen för BT
Kemi Efterbehandling. Projektledningen redogör för resultatet av mötet.
Båda parter var överens om att det är viktigt att man inte hamnar i en
liknande sits igen och att det därför är viktigt att beslut förankras på alla
nivåer. Kommunens representanter var tydliga med att man anser att
Länsstyrelsen bär ansvaret för området och att kommunen köpte marken i
god tro på 1980-talet. Därmed är kommunens utgångspunkt att staten bör
stå för 100 % av kostnaderna för det södra området. Man nådde dock fram
till en kompromiss som innebär:
•
•
•

Kommunen beviljas ett bidrag om 33 miljoner kronor enligt
Naturvårdsverkets beslut 2011-03-24.
Bidraget får ej täcka kostnader för styrelse, lokaler eller anställda
vid kommunen, vars huvudsakliga arbetsuppgifter ligger utanför
projektet.
Det står dock kommunen fritt att ta in kompetens utifrån i form av
konsulter, som kan utföra en del av de uppgifter som kommunens
egna verksamheter idag står för. Dessa kan då finansieras med
hjälp av bidragsmedel såvida kostnaderna totalt inte överskrider
den beviljade summan på 33 miljoner kronor.

Frågan kring kommunens huvudmannaskap kommer att tas upp på nytt i
kommunstyrelsen den 16 maj och i kommunfullmäktige den 30 maj, då
man förväntas besluta att kommunen tar på sig huvudmannaskapet för
efterbehandlingen av det södra området. Länsstyrelsen kommer även att
skicka beslut om bidrag till kommunen så att det och de därtill hörande
villkoren kan godkännas så snart fullmäktige fattat beslut om huvudmannaskapet.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr 5-2011

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Den 22 februari överlämnade projektledningen redovisning enligt anmälan
av utförda arbeten på det norra området till Länsstyrelsen. 2011-03-30
skickade Länsstyrelsen en underrättelse om komplettering av
redovisningen. Arbetet pågår med att ta fram ett svar på underrättelsen.
Beslutsunderlag
Underrättelse om komplettering avseende redovisning av utförda
arbeten i samband med efterbehandling av BT Kemi-området i
Teckomatorp, Svalövs kommun, daterad 2011-03-30.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Lägesrapport Södra området
Sammanfattning
Bengt Lindvall, som tidigare skött kommunens förhandlingar med
fastighetsägarna på det södra området, gick i pension den 1 april.
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson har därmed tagit över
Bengts roll i förhandlingarna. Projektledningen redogör översiktligt
för läget i förhandlingarna.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

BT Kemi Efterbehandling

Sida

6 (8)

2011-04-27

§ 19

Dnr 10-2011

Reviderad miljökontrollplan
Sammanfattning
Projektledningen arbetar tillsammans med Sweco och i samråd med
Länsstyrelsen på att ta fram en reviderad kontrollplan, anpassad till
rådande förhållanden och den provtagning som i dagsläget genomförs. I samband med detta skickade Länsstyrelsen den 5 april en
underrättelse med ett antal frågor till projektledningen rörande
behandlingen av dräneringsvattnet på området. Projektledningens
svar, daterat 2011-04-20, har skickats till Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Underrättelse om eventuella skyddsåtgärder i samband med
efterbehandling av BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövs
kommun, daterad 2011-04-05.
Ytterligare upplysningar inför eventuella skyddsåtgärder i samband
med efterbehandling av BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövs
kommun, diarienr: 1214-102, daterad 2011-04-20.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Styrelsen godkänner projektledningens svar till Länsstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr 16-2007

Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Tidsplanen är oförändrad. Det norra området är klart. Den första
etappen på det södra området förväntas pågå till slutet av 2013.
b) Besök från Naturvårdsverket
Tisdagen den 19 april besökte John Lotoft, handläggare på
Naturvårdsverket, projektet i Teckomatorp. Under besöket
berättade projektledningen om projektets historia och visade
även runt besökaren på f.d. BT Kemi-området.
c) Saftledningen i Billeberga
Torsdagen den 31 mars tog en konsult jordprov från två platser i
Billeberga i anslutning till saftledningen, som transporterar
avloppsvatten från Teckomatorp till Landskrona reningsverk.
Man har nu genomfört BT Kemi-analys av de båda jordproven
och analysen visar att inga ”BT Kemi-ämnen” kunde spåras i
proven.
d) Uppföljning, ovårdade fastigheter
Hösten 2006 genomfördes en inventering av ovårdade
fastigheter i Teckomatorp på uppdrag av styrgruppen för
ÖreSundBo. Jörgen Wallin, byggnadsinspektör, informerar om
vad som har hänt med de berörda fastigheterna och hur läget ser
ut idag.
Styrelsen ajouneras i tjugofem minuter kl. 11.15–11.40.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Avtackning
Styrelsens ordförande Hans-Inge Svensson avtackar tidigare
styrelseledamöter Olle Steen och Per Wigrup, då dessa efter flera år
som aktiva i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling lämnade
styrelsen vid årsskiftet.
Styrelsens ordförande Hans-Inge Svensson avtackar även
projektchef Åsa Ratcovich, då detta är hennes sista sammanträde
med Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

