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1.

Bäljane å

Genomförda arbeten:
- Inlastningsyta anlagd uppe vid Holmsvägen
- Ny åfåra, vall och vallarna till dammen klar denna vecka
- Yta för omlastning öster om Strömgatan klar
- Automatisk nivåmätare installerad – larmar vid två nivåer – när vi ska börja
kontrollera SMHIs flödesprognos samt när vi ska gå över till beredskapsläge
Planerade arbeten:
- Tidplan för öppning och stängning av åfåror:
o 4-5/6 öppning av temporär åfåra, både öster och väster
o 11/6 stängning av befintlig åfåra i öster
o 12-13/6 utdrivning av fisk
o 14/6 stängning av befintlig åfåra i väster
- Schakt av sediment och anläggande av erosionsskydd ca v 25-30
Det finns ett villkor i domen om att en skötselplan ska skickas in senast en månad efter
slutbesiktning. Skötselplanen kommer att innehålla arbetsmoment som tex: hålla ytan
fri från växtlighet, kontrollera sättningar, dränering, att erosionsskyddet är intakt mfl.
Ansvarig utförare är kommunen och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
Skötselplanen ska hållas åtskild från kontrollprogrammet för långsiktig
omgivningspåverkan. Kommunen kommer att skicka in ett utkast i förväg till
Länsstyrelsen för kännedom och ge möjlighet för synpunkter.
Enligt en tidningsartikel ska det finnas får som betar områden som ska hållas öppna.
Verksamheten finansieras av Länsstyrelsen. MA kollar om det finns möjlighet att få
dessa får till Klippan.

2.

Återställning

Prognosen för kommunens del av återställningen har ökat från 2,3 Mkr till 2,9 Mkr.
KSAU har informerats om de ökade kostnaderna men har inga invändningar mot detta
då de ligger inom tidigare beslutad ram.
Eroderade stigar har renoverats och anvisningsdiken anlagda för att förhindra ny
erosion. Återstår en del renovering. Bord och bänkar kommer denna vecka och
monteras näst vecka. De sista stigarna och trappan kommer att anläggas inom kort.
Sista sådden sker inom kort och då sker också byte av döda växter.
Planering av industriminne pågår. Utställningen i skorstenen kommer att bestå av 2
stora posters på utsidan och 13 smala på insidan.

3.

Kontrollprogram

Förslag om placering av grundvattenrör för att utreda varför det kommer höga halter
krom i ett dräneringsvatten från fabriksområdet ska presenteras för Länsstyrelsen inom
kort. Utredning får visa om det blir aktuellt med åtgärd för att minska spridningen.
Spridningen är dock inte så stor att åtgärdsmålen inte nås.
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4.

Informationsinsatser

Invigning av området och avslutning av saneringsprojektet kommer att ske lör 29/9 på
Köpmannaföreningens dag. Inbjudan kommer att skickas till Landshövdingen och
chefen för Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen samt till vår handläggare och
chefen för enheten för förorenade områden på Naturvårdsverket.
LWs intervju av TH lades ut på sociala medier. HD har haft en artikel om saneringen
av Bäljane å och kommer ut nästa vecka igen.
Informationsskyltar kommer att tas fram och sättas upp vid ingångarna och tex vid
faunadepåerna.
Rensning av hemsidan pågår med anledning av GDPR.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Ekonomi

Ingen ny prognos för 2018.

5.2

Tidplan

Allt klart i sep/okt.

6.

Övrigt

Länsstyrelsens diarienummer för 2018:
- tillsynsrapporter Bäljane å 535-8922-2018
- kontrollprogram för långsiktig omgivningspåverkan 575-11493-2018
- Protokoll från projektgruppsmöten mm: 575-11593-2018
Vi ska utbyta kontaktuppgifter som gäller för sommaren (kommunen och
Länsstyrelsen). Vi ska skicka in ett utdrag från våra minnesanteckningar om
genomförda, pågående och planerade arbeten till Länsstyrelsen varje vecka.
Vi kommer att ansöka om omfördelning av bidrag från 2019 till 2020 för att hantera
kostnader som uppstår i samband med besiktning 2020.

7.

Kommande möten

Tisdag 21/8 kl 9.30-11.30
Torsdag 11/10 kl 10-12
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