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1.

Bäljane å

Komplettering är inskickad till Mark- och miljödomstolen. Vi avvaktar nu
remissomgången.
Modellering av nivåer i Bäljane å visade att:
- den tillfälliga å-fåran klarar ett flöde på 20 m3/s innan vattnet svämmar över.
Den första översvämningen görs kontrollerat i den gamla å-fåran.
- återkomsttiden för flöden på 20 m3/s är 5 år för helår, 15 år för perioden aprilnovember samt 30 år för perioden juni-september.
- vattennivåerna under entreprenaden blir lägre än för nuvarande förhållande vid
samma flöde.
- vattennivåerna efter avslutad entreprenad endast blir 1 cm högre än för
nuvarande förhållande vid samma flöde.
Vi ska ha teknikmöte kring åtgärderna i ån med både entreprenören och konsulterna
om två veckor. Då kommer detaljfrågor i utförande att diskuteras, t.ex. avvattning och
lastning av sediment. Även behovet av fler undersökningar tas upp, t.ex. test av
avvattning av sediment.

2.

Sanering etapp 3
2.1

Entreprenaden

Entreprenaden är nu helt inriktad på återställning.
Fabriksområdet: alla stigar klara. Återstår en del arbete kring skorstenen.
Deponikullarna: stig och utsiktsplats är klart till 50 %.
Skogsområdet: stig från Garvaregatan ner mot ån nästan klar.
Cösters dal: fundament till belysning i pulkabacken satta.
VA-arbeten: Dagvattenledning från Bryggerigatan ner mot dike vid södra
deponikullen klar under dagen.
Strömgatan: belysningen är klar.
Klara ytor kommer att harvas och sprutsås inom kort.
All plantering görs i oktober.

2.2

Miljökontroll

Utkast på rapport från miljökontrollant inkommen. Åtgärderna ska rapporteras till
tillsynsmyndigheten efter avslutad entreprenad (TH kollar upp hur långt efter detta
senast ska ske). Vi räknar avslut från avetablering efter plantering i höst.

3.

Återställning

Skorstenen är nu helt klar. Återstår installation av industriminnesutställning.
En utställningsansvarig har kontaktats och ett första planeringsmöte hållits.
Boende i närområdet har protesterat mot placering av en trappa och en stig samt
fårhagarnas närhet till bostäder. Frågan har skickats vidare till Kommunstyrelsens
arbetsutskott för hantering.
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Kommunstyrelsens ordförande har uttryckt önskemål om en första invigning av
strövområdet redan i år när entreprenaden avvecklas. Denna invigning blir lämpligen i
mitten av november. En större invigning av industriminne mm kommer att ske nästa
år, se nedan.
LA undrar när vi planerar att ha en invigning av hela området efter återställningen? I
dagsläget finns ingen tidplan upprättad, frågan kvarstår.

4.

Kontrollprogram

Halterna av krom i ett dagvattenflöde som mynnar i stora dammen är relativt höga.
Utloppet samlar vatten från fler delområden men det är troligen det dränerade vattnet
från fabriksområdet som ger upphov till de höga halterna. Detta ska undersökas
närmare, troligen genom att grundvattenrör sätts på fabriksområdet. Trots de relativt
höga halterna blir de uppskattade mängderna på årsbasis endast 0,6 kg krom vilket är
under de förväntade mängderna från området.

5.

Informationsinsatser

Stigar in till området ska skyltas med ”Vinterhålles ej”.
Nya hemsidan krånglar vilket, för projektets del, innebär att bilder har tagits bort, att
gamla nyheter blivit nya mm. LW kommet att åtgärda.
Kommunen ska ge ut en tidning som riktar sig till nyinflyttade. LW ska skriva text om
Läderfabriksprojektet.

6.

Ekonomi och tidplan
6.1

Ekonomi

Prognosen för 2017 höjs till ca 37 Mkr. Det innebär att projektet kommer att ligga
7,5 Mkr över hittills beviljat bidrag vid årsskiftet. Prognosen för 2018 uppskattas till
11 Mkr. Det innebär att projektet vid årsskiftet 2018/19 kommer att ligga 6 Mkr under
beviljat bidrag. Prognosen för hela projektet tom 2023 är 98 Mkr, 9 Mkr under beviljat
bidrag. Det ska betonas att uppskattningarna av kostnaderna för saneringen av
Bäljane å är osäkra.
Projektet kommer att skicka in en ansökan om flytt av bidrag från 2018 till 2017 i
storleksordningen 7,5 Mkr.

6.2

Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till oktober-november 2017. Arbete vid och i ån kommer att
ske sommarhalvåret 2018.

7.

Övrigt

MA frågade NV om kommunen kan få ersättning för onaturligt slitage på kommunala
vägar p.g.ga. in- och utlastningstransporter. Svar från NV att bidrag för detta inte är
möjligt att få beroende på att det inte var med i den ursprungliga ansökan och
dessutom inte är en åtgärd som normalt är bidragsberättigad. MA tar på uppmaning
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från kommunen frågan ytterligare ett varv och hör om det är en fråga som varit aktuell
i något annat län.

8.

Kommande möten

Onsdag 18 oktober kl. 13.30 – 15.30
Tisdag 28 november kl. 13.30 – 15.30

Klippan 2017-09-05
Tomas Henrysson
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