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Plats och tid
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Eva Ringshagen, chefsingenjör miljö
Helena Svensson, projektadministratör
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Tom Jensen (L)
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Dnr 2-2018

§ 17 Ekonomisk rapport
Beslut
1. Styrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen avseende statliga
och kommunala medel för januari-februari.

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: Ekonomisk rapport, daterad 2018-03-22
Ekonomisk uppföljning 2018-01-01 till 2018-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen
avseende statliga och kommunala medel för januari-februari.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD, MEKN
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Dnr 3-2017

§ 18 Bidragsaccept
Beslut i styrelsen för förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Svalövs kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i
Länsstyrelsens beslut, daterat 2018-02-21, och åtar sig
huvudmannaskapet för saneringen av det södra BT Kemi-området
2018-2023.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
bidragsaccept för hela perioden 2018-2023.

Sammanfattning av ärendet
Saneringsprojekt som finansieras via statliga bidrag ska ha en huvudman och
villkoren i bidragsbesluten ska accepteras. Svalövs kommun har tagit på sig
huvudmannaskapet för saneringen av BT Kemi-området till och med Etapp 2
södra området, som med dåvarande tidplan löpte till och med 2017. För det nya
bidragsbeslutet, gällande Etapp 3 perioden 2019-2023 samt skyddsåtgärder
2018, finns därmed ingen huvudman och Svalövs kommun behöver därför ta på
sig huvudmannaskapet samt acceptera bidragsvillkoren angivna i
bidragsbeslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: ”Bidragsaccept bidragsbeslut BT Kemi Efterbehandling 20182023” daterad 2018-03-26.
Bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador avseende f.d. BT
Kemi, södra delområdet, Svalövs kommun. Länsstyrelsen Skåne, daterat 201802-21.
Beslut om omfördelning till åtgärdsförberedelser i etapp 2 på det förorenade
området BT Kemi, södra delområdet, Svalövs kommun. Naturvårdsverket,
daterat 2017-12-01.
Beslut om bidrag till skyddsåtgärder, samt åtgärder i etapp 3, på det
föroreningsskadade området BT Kemi, södra delområdet, i Svalövs kommun.
Naturvårdsverket, daterat 2017-11-02.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S):
1. Svalövs kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i
Länsstyrelsens beslut, daterat 2018-02-21, och åtar sig
huvudmannaskapet för saneringen av det södra BT Kemi-området
2018-2023.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
bidragsaccept för hela perioden 2018-2023.
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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, Kommunstyrelsen
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Dnr 7-2018

§ 19 Upphandling konsult provtagning
Beslut
1. Projektledningen uppdras att påbörja en upphandling av konsult för
provtagning.

Sammanfattning av ärendet
Provtagningen i BT Kemi-projektet utförs av upphandlade konsulter. Idag har
projektet en upphandlad konsult för provtagning som görs på avropsbasis och
en upphandlad konsult som sköter den löpande provtagningen inom projektets
miljökontrollprogram.
Avtalen går ut 2018 varför ny upphandling måste göras. Projektledningen har
för avsikt att slå ihop de två uppdragen till ett uppdrag vid den kommande
upphandlingen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Upphandling konsult provtagning, daterad 2018-03-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Projektledningen uppdras att påbörja en upphandling
av konsult för provtagning.

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 10-2014

§ 20 Information om massupplag
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektet har haft som mål att starta ett massupplag för att samla in massor till
återfyllnad och övertäckning. Frågan var uppe för ett par år sedan men då det
krävdes tillstånd för B-verksamhet för massor som ska ligga på upplag mer än
tre år valde projektet att avvakta. Det fanns också indikationer på att kostnader
för skötsel av upplaget och transport från upplagsplatsen till det södra området
skulle förbruka nästan hela vinsten med upplaget.
Projektledningen har tagit upp frågan igen och har därför gett
byggledningskonsulten, ÅF, i uppdrag att räkna på kostnader för lastning och
transport beroende på avstånd till det södra området.
Massor räknas i många situationer som avfall i lagens mening.
Miljöprövningsförordningen (ändrad till och med SFS 2016:1188) har också
förändrats sedan projektet senast utredde frågan om massupplag.
Projektledningen ska fundera vidare över det som framkommit under
diskussionen med länsstyrelsen och ÅF. Den mängd som projektet behöver
lagra kommer med stor sannolikhet innebära att tillstånd måste sökas.
Länsstyrelsen kommer att framföra sin tolkning av regelverket och om projektet
kan ta emot massor och under vilka förutsättningar.

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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Dnr 13-2016

§ 21 Information om åtgärdsförberedande arbeten
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Vattenbehandlingsförsökets andra omgång har avslutats och resultaten
inklusive tolkningsrapport håller på att färdigställas. Projektledningen räknar
med att kunna presentera försöket i sin helhet på nästa styrelsemöte.
Stabilitetsberäkningarna är utförda och nu avvaktar Tyréns svar från
Trafikverket gällande beräkningar.
Gällande beräkningarna av vattenmängder under saneringsentreprenader är
arbetet beställt och under bearbetning. När materialet är klart kommer det att
fungera som underlag vid en fortsatt tillståndsdiskussion.

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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Dnr 8-2018

§ 22 Projektplan Etapp 3
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningens arbete med att ta fram en projektplan för Etapp 3 pågår.
Planen är att ett första utkast ska skickas ut till projektets referensgrupp i början
av april. Färdigställandet beräknas till utskicket för styrelsens möte i juni där
projektplanen ska tas upp för beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Projektplan Etapp 3, daterad 2018-03-22
Översiktlig riskanalys

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 1-2017

§ 23 Återställning
Beslut
1. Styrelsen antar förvaltningens skrivelse som sin egen och överlämnar
den, inklusive tidigare yttrande gällande detaljplanering daterad 201702-10, till samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Frågan om utformning av återställning av det södra området ägs av
samhällsbyggnadsnämnden. Projektledningen behöver inför upphandlingen av
saneringsentreprenaden svar från samhällsbyggnadsnämnden hur de beslutat
kring återställningen av det södra området. Projektledningen har därför tagit
fram en skrivelse för som beskriver bakgrunden, förutsättningarna samt när ett
svar krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Återställning av det södra BT-Kemi-området, daterad 201803-26
Återställning av Södra BT Kemi-området efter sanering. Skrivelse, daterad
2018-03-26
Beslut om omfördelning till åtgärdsförberedelser i etapp 2 på det förorenade
området BT Kemi, södra delområdet, Svalövs kommun. Naturvårdsverket,
daterat 2017-12-01.
Beslut om bidrag till skyddsåtgärder, samt åtgärder i etapp 3, på det
föroreningsskadade området BT Kemi, södra delområdet, i Svalövs kommun.
Naturvårdsverket, daterat 2017-11-02.
BT Kemi, södra området. Minimialternativ ”Vallarna 2B” – Förslagshandling.
Tengbom, daterat 2012-09-27
Styrelsens för BT Kemi Efterbehandlings yttrande på detaljplan del av
Teckomatorp 12:1 m fl ”Södra Vallarna”, daterad 2017-02-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen antar förvaltningens skrivelse som sin egen
och överlämnar den till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD, MNVR
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Dnr 9-2018

§ 24 Val av dataskyddsombud
Beslut
1. Styrelsen utser David Bohgard till dataskyddsombud för styrelsen för BT
Kemi Efterbehandling från och med den 25 maj 2018.
2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.

Sammanfattning av ärendet
Reglerna om dataskyddsombud börjar gälla samtidigt som
dataskyddsförordningen1, den 25 maj 2018. Respektive nämnd/styrelse (s.k.
personuppgiftsansvarig) ska utnämna ett dataskyddsombud.
Kommunstyrelsen fattade 2012-01-16 beslut om att utse Axel Danielsson, Axel
Danielsson Konsult AB till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Svalövs
kommun har fram till den 25 maj personuppgiftsombudet Axel Danielsson.
Därefter har han avsagt sig uppdraget.
Fram tills det att en beredskaps- och säkerhetssamordnare har påbörjat sin
anställning uppdras respektive nämnd/styrelse att för sina
personuppgiftsbehandlingar förordna ett tillfälligt dataskyddsombud och
meddela kommunstyrelsekontoret därom som meddelar Datainspektionen
dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Utseende av tillfälligt dataskyddsombud, daterad 2018-03-14
Artiklarna 37-39 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Svensson (S):
1. Styrelsen utser David Bohgard till dataskyddsombud för styrelsen för BT
Kemi Efterbehandling från och med den 25 maj 2018.
2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
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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, SAMA
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Dnr 3-2018

§ 25 Delegeringsbeslut
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2018-02-13 till
2018-03-26.

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

Utdragsbestyrkande

14(16)

Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-04

Dnr

§ 26 Övriga frågor
Beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
A) Tidplan
Projektledare David Bohgard informerar om den rådande tidplanen och
om den pågående diskussionen kring möjligheterna att genomföra
saneringsentreprenaden under ett eller två år.
B) Organisation
Det blev möjligt för projektet att ta in Helena Svensson som
administratör redan 2018-03-01.
C) Projektets planeringsdag
Projektet genomförde en planeringsdag på Örenäs slott 2018-02-23 där
planeringen för projektets resterande tid diskuterades.
Projektchef Stefan Larsson informerar om diskussionen kring
entreprenadform där en totalentreprenad med partnering framstår som
bäst för projektet.
Larsson har också tagit frågan kring forcering av efterbehandlingen till
kommunstyrelsen för att undersöka om kommunen kan agera bank i det
fall att saneringsarbetet kan tidigareläggas. Om det är tidsmässigt
möjligt att forcera projektet återstår att se då
samhällsbyggnadsnämndens beslut för slutläget måste avvaktas.
Larsson lyfter frågan om hur projektet cermoniellt ska avslutas, när i tid
som styrelsens arbete tar slut och hur dokumentationen ska bevaras för
eftervärlden.
D) Förberedelser inför entreprenadupphandling
Projektledningen har deltagit vid utbildningar rörande upphandling av
saneringsentreprenader och grundläggande avtalsskrivning som en
förberedelse inför entreprenadupphandlingen. Projektledningen har
även varit i kontakt med kommunens upphandlingsjurist och
entreprenadjurist för att påbörja diskussioner.
E) Förvaltningen informerar
Styrelsemötet den 5 september ligger samma vecka som valet avgörs
men ledamöterna ser inget problem med att mötet hålls då.
Projektchef Stefan Larsson redogör för det möte med en
fastighetsägare där en eventuell fastighetsreglering gällande en liten
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markbit invid södra området diskuteras. Markägaren hänvisar till sin
advokat i frågan, men mötet upplevdes som positivt.
Under samma möte diskuterades även möjligheten för att använda ett
markområde intill saneringsområdet för ett eventuellt upplag samt
tillgång till nämnda mark för att kunna genomföra undersökningar och
åtgärder med den spillvattenledning som löper här. I dessa frågor
hänvisade markägaren till sin bror, som arrenderar aktuell mark.
F) Ordföranden tackar och hälsar välkommen
Ordförande Hans-Inge Svensson (S) tackar Birgit Landquist (C) för sin
tid som vice ordförande och hälsar samtidigt Kim Hellström (SD)
välkommen som ny vice ordförande.
G) Information om Gullviksprojektet i Malmö
Styrelsen önskar information om Gullviksprojektet i Malmö som arbetar
med efterbehandling av mark förorenad med fenoxisyror. En jämförelse
mellan detta projekt och BT Kemi Efterbehandling planeras till
nästkommande styrelsemöte.

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
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