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1.

Bäljane å

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet skickades in till Mark- och
miljödomstolen den 29 februari. Vi har fått avgiften fastlagd till 15 000 kr och
den är betald så handläggning kan påbörjas.
Modulering av flöden, nivåer mm i ån ska utföras av Ekologgruppen så vi kan
projektera den nya å-fåran samt ta fram en beredskapsplan. Inmätning av olika
sektioner nedströms är utförd, några saknas p.g.a. högt vattenstånd.
Komplettering av dessa görs så fort det medges.

2.

Sanering etapp 3
2.1

Entreprenaden

Fabriksområdet: Schakt är klart, en del fyll återstår.
Utfyllnadsområdet: Schakt klart, en del fyll återstår in mot deponikullarna.
Spont: Klar + dränering utmed sponten.
Norra deponikullen: Tätskiktet är kompletterat runt om, återstår utökning av
skyddsskikt och jordmån samt plantering av utsnitt. De ska vara planterade
senast den 1 maj. Fyll är påbörjat.
Södra deponikullen: Klar upp till utjämningslagret förutom att schakt av gammal
ledningsbädd mellan kullarna återstår. 1/3 av tätskiktet inklusive dränsand är
utlagt.
Skogsområdet: Schakt klar. Återstår en del fyll mot deponikullarna.
Cösters dal: Fyll inklusive jord kring utsiktsplatsen är klar, grusytan för
utsiktsplatsen är också klar.
VA-arbeten: Inkoppling av ny huvudledning är klar. Schakt av kraftigt förorenad
ledningsbädd blir troligen klar under dagen.
Saneringsschakt är i princip klar nu, återstår en del vid t.ex. gamla
ledningsbädden mellan kullarna. Hittills har vi kört iväg ca 127 000 ton massor
till mottagningsanläggningen och prognos på totalt 130 000 ton.
En skyddsvall är upplagd mellan ån och norra deponikullen för att skydda mot
högt vattenstånd.

3.

Återställning

Återställningsgruppen har träffats ett par gånger och diskuterat detaljlösningar
för bland annat belysning, utrustning och plantering. Skorstenen behöver
renoveras för att den ska hålla för väder och vind. Svevia tillsammans med en
underentreprenör har synat skorstenen och ska lämna förslag och en kostnad på
hur en restaurering kan gå till. Även ett förslag på utformning av utställningen
behöver tas fram, LA återkommer med förslag och uppskattad kostnad.

4.

Kontrollprogram

Årsrapport 2016 har kommit och ska redovisas till Lst efter påskhelgen. I
rapporten kan man bland annat läsa om förhöjda halter av krom och arsenik i
dagvatten vid ett par provtagningstillfällen dock fortfarande små mängder
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jämfört med de som kommer med ytvattnet uppströms området. De förhöjda
halterna beror på kraftigt regn vid provtagningstillfällena. Många grundvattenrör
försvann under 2016 och de ska kompletteras senare under året.
Rapport för kv. 1 2017 kom i början på veckan och även den lämnas till Lst efter
påsk.

5.

Informationsinsatser

Nya bilder läggs ut på hemsidan och Facebook med jämna mellanrum.
LW ska intervjua projektledningen och några av Svevias personal som sedan ska
läggas ut på hemsidan, beräknas kunna ske andra hälften av maj.

6.

Ekonomi och tidplan
6.1

Ekonomi

Prognos ligger kvar på ca 29 Mkr jämnfört med budget på drygt 33 Mkr, vi låg
på -3,7 Mkr vid årsskiftet. Detta gör att vi ligger +- 0 för året. Vi kommer att
kunna göra en god prognos efter kvartal 2.
Vi har upparbetade kostnader för Cösters dal och Garvaregatan som ska dras
bort från rekvireringen.
MA ska meddela hur mycket pengar som blev över från 2016, ca 200-300 tkr.
Detta belopp läggs på årets budget.
2018 kommer preliminärt att ge ett stort överskott.

6.2

Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till september 2017, kan komma att förlängas något.
Arbete vid och i ån kommer ske sommarhalvåret 2018.

7.

Övrigt

LA undrar när vi planerar att ha en invigning av hela området efter
återställningen? I dagsläget finns ingen tidplan upprättad, frågan kvarstår.

8.

Kommande möten

Tisdag den 16 maj kl. 13.30–15.30
Tisdag den 27 juni 13.30–15.30
Klippan 2017-04-18
Monica Johansson
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