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Dnr 3-2017

§ 61 Bidragsansökan Etapp 3
Beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
Projektchef Stefan Larsson och kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson
blev vid möte med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne den
2 november 2017 informerade om Naturvårdsverkets beslut gällande
bidragsmedel för Etapp 3. Naturvårdsverkets beviljar genom beslut daterat
2017-11-02 bidrag om 171 722 500 kronor till Etapp 3 samt skyddsåtgärder
under 2018. Bidraget är fördelat mellan åren 2018-2023 där medel för
saneringsentreprenaden ligger uppdelat på två år, 2020 och 2021.

Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets ”Beslut om bidrag till skyddsåtgärder, samt åtgärder i
etapp 3, på det förorenade området BT Kemi, södra delområdet, i Svalövs
kommun” daterad 2017-11-02

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:
SNLN, DDBD, EVSD
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Dnr 3-2017

§ 62 Tidplan och budget för Etapp 3
Beslut
1. Reviderad tidplan och budget för Etapp 3 godkänns och skickas in till
Länsstyrelsen i Skåne.

Sammanfattning av ärendet
I Naturvårdsverkets beslut om bidrag för skyddsåtgärder samt åtgärder Etapp 3
framgår att en detaljplanering av tiden och en preciserad kostnadsfördelning
ska göras utifrån den ekonomiska fördelningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Tidplan och Budget för Etapp 3, daterad 2017-11-24
Bilaga 1: Budget och tidplan för Etapp 3, daterad 2017-11-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Reviderad tidplan och budget för Etapp 3 godkänns
och skickas in till Länsstyrelsen i Skåne.

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

Justerare
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Dnr 7-2017

§ 63 Ansökan om omfördelning
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om omfördelning av medel från 2017 till 2018 skickades in till
Länsstyrelsen den 8 november 2017. Ansökan sker med anledning av att
endast pengar för grunddrift beviljades under 2018 i Naturvårdsverkets
bidragsbeslut om medel för Etapp 3. Således finns inget utrymme för
projektledning eller förberedande arbeten för 2018. Projektledningen
bedömning är att delar av arbetena som avvaktats i väntan på bidragsbeslut
och som inte kunnat slutföras under 2017 behöver slutföras under 2018. Totalt
begär projektledningen omfördelning av cirka 3 200 000 kronor.
2017-12-01 meddelade Länsstyrelsen i Skåne att Naturvårdsverket fattat beslut
om att godkänna omfördelningen av medel från 2017 till 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ansökan om omfördelning av medel för genomförande av
åtgärdsförberedande arbeten på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i
Teckomatorp, Etapp 2, daterad 2017-11-08
Bilaga 1: Ansökan om omfördelning av medel för genomförande av
åtgärdsförberedande arbeten på den södra delen av det f.d BT Kemi-området i
Teckomatorp, Etapp 2, daterad 2017-11-08
Bilaga 2: Budget för BT Kemi Efterbehandling, södra området, 2018, daterad
2017-11-08

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:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare
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Dnr 10-2017

§ 64 Delegationsordning
Beslut
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings delegationsordning revideras
per 2018-01-01 på så sätt att en punkt 4 införes under
Ekonomiärenden: Undertecknande av samtliga leasingavtal med en
övre beloppsgräns om 1 000 000 kr: Ekonomichef med ersättare
Kommunchef
2. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings delegationsordning revideras
per 2018-01-01, i enlighet med Bilaga 1, på så sätt att verkställighet tas
bort ur delegationen av Ekonomiärenden och Personalärenden och
istället skrivs delegaten ut. En formell delegation läggs även på
uppdraget som chefsingenjör miljö.

Sammanfattning av ärendet
Delegationsordningen för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har reviderats
med avseende på delegation angående leasingavtal, delegation angående
upphandling, inköp och försäljning samt delegation angående anställning och
lönesättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Delegationsordning, daterad 2017-11-24
Bilaga 1: Revidering av delegeringsordning ang leasingavtal, daterad 2017-0919
Bilaga 2: Delegeringsordning för styrelsen för efterbehandling av BT Kemiområdet, Teckomatorp, daterad 2017-11-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S):
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings delegationsordning revideras
per 2018-01-01 på så sätt att en punkt 4 införes under
Ekonomiärenden: Undertecknande av samtliga leasingavtal med en
övre beloppsgräns om 1 000 000 kr: Ekonomichef med ersättare
Kommunchef
2. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings delegationsordning revideras
per 2018-01-01, i enlighet med Bilaga 1, på så sätt att verkställighet tas
bort ur delegationen av Ekonomiärenden och Personalärenden och
istället skrivs delegaten ut. En formell delegation läggs även på
uppdraget som chefsingenjör miljö.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD, MAN, JBN, HESN, MEKN

Justerare
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Dnr 6-2017

§ 65 Ekonomisk rapport
Beslut
1. Delårsbokslutet för 2017 gällande verksamheten BT Kemi
Efterbehandling godkänns.
2. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med
prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning
lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad.
Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Delårsbokslut 2017, daterad 2017-11-24
Bilaga 1: Delårsbokslut 2017
Ekonomisk uppföljning per oktober – daterad 2017-10-31
Rekvirering kvartal 3 2017, BT Kemi Efterbehandling – daterad 2017-10-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S):
1. Delårsbokslutet för 2017 gällande verksamheten BT Kemi
Efterbehandling godkänns.
2. Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 8-2017

§ 66 Lägesrapport
Beslut
1. Lägesrapport BTK 2017 gällande verksamheten BT Kemi
Efterbehandling godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med bidragsvillkoren för BT Kemi Efterbehandling ska projektet en
gång om året skicka in en lägesrapport till Länsstyrelsen i Skåne. Lägesrapport
för 2017 översändes till länsstyrelsen i slutet av september.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lägesrapport, daterad 2017-11-22
Bilaga 1: Lägesrapport BTK 2017, daterad 2017-09-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Lägesrapport BTK 2017 gällande verksamheten BT
Kemi Efterbehandling godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 21-2010

§ 67 Slutrapport för Etapp 1
Beslut
1. Slutrapport Etapp 1, Södra området, godkänns för vidare distribuering
till Länsstyrelsen Skåne.

Sammanfattning av ärendet
BT Kemi Efterbehandling är ett saneringsprojekt som drivs med statliga bidrag.
Alla efterbehandlingsprojekt som får statliga bidrag ska drivas i enlighet med
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. Ett av momenten som ingår är
slutrapportering av projekten.
Slutrapportering behöver inte göras förrän hela projektet är avslutat.
Slutrapporten för Etapp 1 är därmed inte den formella slutrapporten och vissa
delar av den formella redovisningen, bland annat gällande ekonomi, har
utelämnats. Projektledningen menar dock att det bästa är att göra en
slutrapport per etapp så att inte värdefull information missas när slutrapporten
för hela det södra området skrivs. Slutrapporten för Etapp 1 kommer i
förlängningen att bli en del av den formella slutrapporten för hela arbetet med
det södra området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Slutrapport Etapp 1, daterad 2017-11-24
Slutrapport för Etapp 1, daterad 2017-11-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Slutrapport Etapp 1, Södra området, godkänns för
vidare distribuering till Länsstyrelsen Skåne.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD, länsstyrelsen, kommunstyrelsen anmälningsärende

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(18)

Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-06

Dnr 13-2016

§ 68 Åtgärdsförberedande arbeten
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektets seniora rådgivare, Peter Englöv, redogör för resultaten från
behandlingsförsöken som gjorts på dräneringsvattnet, hur projektledningen
planerar att gå vidare med arbetet samt hur pumpningen av dräneringsvatten
har fungerat och planerade justeringar.
Behandlingsförsöket utfördes under en månad. Dräneringsvattnet luftades i två
dygn för att järnet skulle fällas ut. Sedan fördes det över i tre dunkar, en med
enbart dräneringsvatten, en med lite aktivt slam och men till största delen
dräneringsvatten och en med hälften dräneringsvatten och hälften aktivt slam.
Provtagning gjordes vid start samt en gång i veckan under den månad som
försöket var igång.
Resultaten visade att halterna bekämpningsmedel sjönk kraftigt redan under
första veckan och att det aktiva slammet gjorde mycket liten skillnad.
Temperaturen och luftningen spelar troligen störst roll. Projektledningen
planerar därför att göra ett nytt försök i januari, då temperaturen är lägre, med
enbart dräneringsvatten och då även har tätare provtagning i början.
Pumpningen av dräneringsvatten har sänkts i flera steg, senast januari 2017 då
pumpningen sänktes till ca 15 m3 per dygn. Resultaten visar på liten påverkan
på Braån, väl under de beräkningar som gjorts av vad Braån ska tåla. Halterna
har sedan 2015 snarast minskat något trots att pumpningen sänkts vid två
tillfällen. Även mängderna som pumpas till reningsverket i Landskrona har
minskat något.
Projektledningen planerar nu en sänkning till 3 – 4 m3 per dygn. Detta för att
följa upp hur en nära nog avslutad pumpning påverkar Braån. Ett av projektets
övergripande mål är att pumpningen av dräneringsvatten till reningsverket i
Landskrona ska avslutas och detta blir ett led i att arbeta mot detta mål.
Pumpen bör ändå gå vid några tillfällen varje dygn för att säkerställa att
utrustningen fungerar. Om sänkningen gör att läckaget till Braån går över de
mängder som Braån har beräknats tåla kan en ökning av pumpningen göras.
Beredskap för detta kommer att finnas. Uppföljning av sänkningen kommer att
göras via projektets miljökontrollprogram och provtagningarna i Braån inom
detta.
Sänkningen ska godkännas av länsstyrelsen och ett PM håller på att tas fram.

Beslutsunderlag
-
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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:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13-2017

§ 69 Sammanträdestider 2018
Beslut
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2018
följande onsdagar (klockan 9.00): 24/1, 28/2, 4/4, 9/5, 13/6, 5/9, 3/10,
7/11 och 12/12. Sammanträdena 13/6 och 12/12 äger rum klockan
10.00.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ska fatta beslut om sina
sammanträdestider för 2018. Kommunförvaltningens förslag är att styrelsen
sammanträder vid nio tillfällen under 2018, relativt jämt fördelade under året
med uppehåll över sommaren samt jul- och nyårshelgerna.
Styrelsen föreslås även under kommande år sammanträde på onsdagar med
start klockan 9.00. Föreslagna datum är; 24/1, 28/2, 4/4, 9/5, 13/6, 5/9, 3/10,
7/11 och 12/12. Sammanträdena 13/6 och 12/12 föreslås starta klockan 10.00.
Det noteras att ordförande enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra
sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Ett extra
sammanträde ska enligt kommunallagen hålla om minst en tredjedel av
nämndernas ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sammanträdestider 2018, daterad 2017-11-24
Sammanträdestider Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S):
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2018
följande onsdagar (klockan 9.00): 24/1, 28/2, 4/4, 9/5, 13/6, 5/9, 3/10,
7/11 och 12/12. Sammanträdena 13/6 och 12/12 äger rum klockan
10.00.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen, SNLN, DDBD, EVSD, HESN, MAN, JBN, MEKN

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2-2017

§ 70 Delegeringsbeslut
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen lämnar redovisning av delegeringsbesluten som tagits sedan
senaste mötet.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2017-11-28

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:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 71 Övriga frågor
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
A) Organisationsförändringar
Projektchef Stefan Larsson informerar om den organisationsförändring
som skett, vilken innebär att David Bohgard sedan 2017-11-01 har titeln
projektledare och Eva Ringshagen (tidigare Sköld) chefsingenjör miljö.
B) Informationsmöte för allmänheten
Projektledningen håller 2017-12-06 ett informationsmöte för
allmänheten i Torgskolan, Teckomatorp, klockan 18.30–19.30. På mötet
berättar projektledningen om det positiva bidragsbeskedet, den nya
tidplanen och det fortsatta arbetet på väg mot efterbehandling.
C) Förvaltningen informerar

Justerare



För att kunna komprimera saneringsentreprenaden till ett sommarhalvår
istället för att dela upp den över de två utförandeår som bidragsbeslutet
kräver, diskuteras möjligheten att använda alternativa
finansieringsmetoder. Ett sådant exempel skulle ett kommunalt
låneåtagande kunna vara. Detta skulle ge en kortare saneringskampanj
med lättnader för Teckomatorpsborna samt en förmodat billigare
sanering då det bara krävs en etablering respektive avetablering.



I samband med saneringsarbetet av det södra området bör den
hundraåriga spillvattenledning som korsar området bytas ut.
Samhällsbyggnad kommer att vidtalas om vikten av att den byts ut. Vid
sidan av detta bör också övriga kablar och rör som finns i marken ses
över och, i den mån det går, rensas bort. Detta för att säkerställa att det
inte behöver grävas i marken igen strax efter genomförd sanering.



Under ett ägarmöte med renhållningsbolaget LSR undersöktes
möjligheten att använda anläggningen i Landskrona för den kommande
hanteringen av saneringsmassorna. Bolaget har tidigare haft tillstånd för
att ta emot förorenade massor men meddelade när frågan ställdes att
sådan verksamhet inte kan återupptas.



Kommunen har nyligen förvärvat mark i Tågarp och fler markaffärer är
på gång. En tanke är att använda de massor som kommer att grävas
bort vid exploatering, för återfyllnad på det gamla BT Kemiområdet.
Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med projektledningen kommer
att undersöker vilka möjligheter som finns för detta arbete.
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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:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare
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