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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 13.00 – 15.00
Birgit Landquist (c), vice ordf.
Hans Lennartsson (s)
Sven-Ove Dahlsson (c)
Olle Steen (s), tjg ers
Bertil Nilsson (m),tjg ers
Per Wigrup (c), ers
Lars Nilsson (s), ers
Jenny Wenhammar (mp), ers
Emil Fennstam (sd), insynsplats
Åsa Ratcovich, projektchef
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare
Tommy Samuelsson, Miljöchef Svalövs kommun
Jörgen Wallin, miljökontoret endast under § 21 ”Övriga frågor” punkt f

Utses att justera

Hans Lennartsson

Justeringens tid och plats

2009-06-17, Teckomatorp
Paragrafer

Sekreterare

Åsa Andersson

Ordförande

Birgit Landquist

Justerande

Hans Lennartsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

BT Kemi Efterbehandling, styrelsen
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2009-06-10

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Britta Fremling
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§ 17

Upprop
Upprop förrättas av ordförande Birgit Landquist (c).
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§ 18

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01—
05-31
Sammanfattning
Enligt kommunens nya ekonomimodell redovisas kvartalsvis ekonomiska uppföljningar. Efter månaderna mars, juni och september
överlämnas månadsuppföljningarna också för beslut i kommunstyrelsen. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Projektorganisationen har arbetat fram en ekonomisk uppföljning för
perioden januari-maj månad 2009 för styrelsen.
Länsstyrelsen har 2009-05-14 beslutat om utökat bidrag till projektet
med 10 miljoner kronor för 2009. Därmed har länsstyrelsen totalt fått
138 miljoner kronor i genomförandeskedet för BT Kemi-projektet
från Naturvårdsverket. Diskussioner pågår med länsstyrelsen och
Naturvårdsverket att kunna tidigarelägga även resterande 20 miljoner
kronor från 2010, enligt det beviljade anslaget för slutliga åtgärder,
till 2009.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning 2009-01-01―2009-05-31.
Länsstyrelsens beslut 2009-05-14
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

BT Kemi Efterbehandling

Sida

4 (8)

2009-06-10

§ 19

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Skanska slutförde saneringen av det norra området den sista helgen i
april, 24-26 april. Tre båtar lastades, en per dag, med totalt 10 300
ton. Den förorenade jorden innehöll ca 250 kg rena föroreningar och
ca 350 kg antimon. Totalt har närmare 77 000 ton förorenade massor
innehållande 8 000 kg föroreningar skickats till behandlingsanläggningen i Tyskland. Utöver dessa tillkommer även de massor, 2 000
ton, som skickades till anläggningen i Stigsnäs för testbehandling
2006.
Av de massor som skickats till Tyskland har hittills 55 000 ton
behandlats och godkänts av den tyska oberoende kontrollen. Genomförd miljökontroll i Teckomatorp och Landskrona har inte visat
några störningar av betydelse.
Efter den slutförda saneringen har Skanska avetablerat från arbetsområdet och Oden kan nu fortsätta sina arbeten utan störningar.
Behovet av ren jord har till del täckts eftersom Skånemöllan i Tågarp
har transporterat jord till området. Även NCC som bygger industriområde i Billeberga åt kommunen har transporterat massor till
området. Projektledningen har fått klartecken från Teknik & Service
att sänka nivån på Teckomatorp 7:1 med ytterligare 30 cm vilket
även det ger en ökning av rena massor som kan användas till
naturparken. Trots dessa tillskott råder fortfarande ett underskott på
ren jord. Norrvidinge Maskin har tillgång på ytterligare massor i
Billeberga och överenskommelse har gjorts att dessa körs till BT
Kemi-området och läggs direkt på plats enligt anvisning från Odens
platsledning. Projektet får då betala transportkostnaden och
mottagningen.
Odens arbeten med det blivande rekreationsområdet fortskrider. De
är färdiga med igenfyllandet av de gamla schaktgroparna och arbetar
för fullt med att bygga kullar och ramper till broarna. Schaktarbetena
för den nya dammen slutförda. Alla de fyra brostöden är färdiga och
träbroarna kunde läggas på plats natten mot den 10 respektive den 11
juni. Den ursprungliga planen att lägga broarna på plats under dagtid
var ej möjlig eftersom all trafik måste stängas av under ett par
timmar. Arbetet med att sänka vissa av ledningarna i brolägena drog
ut på tiden, men hann genomföras innan brolyften.
Projektledningen har haft möte med kommunekologen Charlotte
Lundberg och landskapsarkitekten Cris Delisle. Frågor som diskuJusterandes sign.
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terades var bland annat utformningen av den s.k. Himmelshöjden
och möjligheten att skolbarn från Teckomatorp kan plantera
”Barnens skog” i samband med övrig plantering till hösten. Man
diskuterade även möjligheten att lägga ned en s.k. tidskapsel i
samband med invigning av området.
Beslutsunderlag
Totalt borttransporterade mängder
Kartbild samt tabell över halter i kvarlämnade schaktytor
Utdrag ur resultatrapport från Kampanj 11
Styrelsens beslut
•
•

Justerandes sign.

Styrelsen beslutade att ta upp frågan om invigning av
naturparken på mötet i augusti.
Informationen i övrigt noteras.
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§ 20

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet
Sammanfattning
a.

SWECO har färdigställt rapporten över testsaneringen. Rapporten har distribuerats till myndigheterna och lagts ut på kommunens hemsida. Såsom tidigare informerats visar testsaneringen på höga nivåer av föroreningar i området. Uppskattningsvis finns ca 2 000 kg föroreningar inom området.

b.

Projektledningen har arbetat fram en ”PM avseende åtgärder för
det södra området. Översyn av målsättningen.” som underlag
för diskussioner med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och
internt i kommunen. I promemorian framhålls de starkt
förändrade förutsättningarna rörande föroreningssituationen i det
södra området och behovet av en översyn av projektet som
helhet och dess målsättning. En översiktlig bedömning av
kostnaden för erforderliga åtgärder redovisas uppgå till uppemot
200 miljoner kronor. Avsikten är att promemorian efter beslut
ska sändas till Länsstyrelsen. Information om ärendet ska ske till
Kommunstyrelsen vid nästa ordinarie möte.

c.

En ansökan om medel till ett forskningsprojekt rörande
hantering av rivningsmassor i form av potentiellt förorenad
betong och tegel har tagits fram av en grupp med representanter
för olika efterbehandlingsprojekt, konsulter och andra intressenter. BT Kemi-projektet har ett stort intresse att delta i och
stödja ett sådant projekt. Vid samrådsmöte med länsstyrelsen
ansågs nyttan av projektet vara stor och att det är lämpligt att de
undersökningar som utförs inom ramen för BT Kemi Efterbehandling ställs till forskningsprojektets förfogande. Deltagande i
en referensgrupp och utförande av vissa specialanalyser kan
även bekostas i BT Kemi-projektet.

Beslutsmaterial
Utdrag ur lägesrapport efter den genomförda testsaneringen
Projektledningens förslag till skrivelse till länsstyrelsen gällande
översyn av målsättningar, som delades ut under mötet.
Styrelsens beslut
•

•
Justerandes sign.

Styrelsen beslutar överlämna projektledningens förslag till
skrivelse om ändrad målsättning till länsstyrelsen och till
kommunstyrelsen för information
Informationen i övrigt noteras
Utdragsbestyrkande
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§ 21

Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts.
Det norra området förväntas fortsatt bli klart under året.
Tidplanen för det södra området är mycket osäker.
b) Anmälan till länsstyrelsen om ozonanläggning
Teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning med
bedömning av påverkan på Braån har tagits fram i projektet och
lagts ut som information på hemsidan och även presenterats vid
informationsmöte med allmänheten 2009-05-13. En information
har också tidigare skett med intressenterna för vattenvården och
fisket i Braån där representanter för Landskrona miljökontor var
representerade. Landskrona miljönämnd har därefter i beslut
2009-05-07 beslutat motsätta sig ett utsläpp av behandlat
dräneringsvatten i Braån.
Projektledningen arbetar på att färdigställa anmälan som kan
skickas in till länsstyrelsen då alla handlingar är klara.
c) Attitydundersökning
Projektledningen har begärt in offert på en förnyad attitydundersökning som komplement till de två tidigare genomförda undersökningarna. Endast en leverantör har tillfrågats nämligen GfK,
Lund som utfört tidigare undersökningar. Priset är rimligt och i
nivå med tidigare undersökningar. Fördelen med att utföra
undersökningen och utvärdering enligt tidigare modell är stor
varför det inte bedöms skäligt att göra en ny upphandling. Vid
samrådsmöte med länsstyrelsen har genomförande av en
undersökning nu och ytterligare en om ca två år ansetts vara
önskvärt, särskilt med tanke på de nya förhållandena i det södra
området.
d) Förslag till kunskapscentrum i Teckomatorp
Jenny Wenhammar framförde sin idé att skapa ett informationscenter i Teckomatorp på den gamla platsen för BT Kemi.
Kunskapscentrumet kan handla om BT Kemi-skandalen och
andra miljöskandaler i Sverige. En arkitekttävling kan utlysas
för en miljövänlig byggnad av miljövänliga material.

Justerandes sign.
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e) Torgskolan åtgärdsbehov
Projektledningen har träffat Svalövsbostäder och diskuterat de
åtgärdsbehov som kan finnas för Torgskolan. Vissa mindre men
akuta åtgärder ska snarast genomföras. SVABO ska till hösten
genomföra en besiktning och inventering för att klargöra det
åtgärdsbehov som finns för att Torgskolan inte ska förfalla på
kort eller lång sikt. När behovet har klarlagts får en diskussion
tas rörande finansiering av erforderliga åtgärder.
f)

Ovårdade fastigheter
Tommy Samuelsson/ Jörgen Wallin redogjorde för de åtgärder
som hittills skett rörande ovårdade fastigheter i Teckomatorp
med omnejd.

g) Övrigt
Ett stormöte kommer att hållas på folkets hus i Teckomatorp 25
augusti då allmänheten bjuds in för att komma med idéer för att
starta ett s.k. Leader-projekt i Teckomatorp.
Beslutsmaterial
Landskrona miljönämnds protokoll 2009-05-07, § 40 med bilagt
förslag till yttrande.
Offert 2009-05-26 från GfK om förnyad attitydundersökning.
Styrelsens beslut
•

•
•
•

Justerandes sign.

Styrelsen uppdrar till projektledningen att fullfölja anmälan om
behandling av dräneringsvattnet med ozon med efterföljande
utsläpp i Braån. Landskrona miljönämnds protokoll läggs till
handlingarna.
Styrelsen uppdrar till projektledningen att fullfölja upphandlingen av en ny attitydundersökning enligt föreliggande offert.
Styrelsen uppdrar åt projektledningen att undersöka möjligheter
kring upprättandet av ett kunskapscentrum i Teckomatorp.
Informationen i övrigt noteras
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