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1.

Bäljane å

Sanering av Bäljane å är avslutad och alla ytor återställda.
Länsstyrelsens vattenenhet gjorde studiebesök vid ån, MJ visade runt. Flera av
besökarna uttalade sin uppskattning över resultatet i ån med lekgrus och stenblock.
En redovisning av åtgärderna och miljökontrollen kommer att skickas till
Länsstyrelsen. Det är dock lite oklart vad som gäller avseende tid och innehåll då
redovisning inte är nämnt i domen från Mark- och Miljödomstolen.

2.

Återställning

När det gäller återställning efter den stora saneringen kan konstateras att det mesta är
klart. Det senaste är att det nu även kommit upp papperskorgar på området.
Det som återstår är att:
- bygga bryggan (fundamenten sattes på plats i somras)
- montera bord och bänkar på grusytan vid bryggan
- sätta tak på skorstenen och sätta upp montrar och belysning i industriminnet
- sätta upp stängsel och grindar runt hagarna
- ersätta de växter som inte klarat sig
Slutbesiktningen av entreprenaden (stora saneringen, Bäljane å och återställning 20162018) har skjutits upp ca en månad till mitten av november då entreprenören inte tagit
fram de handlingar som behövs. Slutbesiktningen kommer att visa om det finns saker
som behöver åtgärdas. Ytterligare behov av åtgärder kan visa sig efter vintern eller vid
den kommande garantibesiktningen.
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3.

Kontrollprogram

Tyréns har kommit med förslag på placering av gv-rör för att utreda höga kromhalter i
anslutning till den reaktiva barriären. Några av dessa kommer troligen att ingå i
kontrollprogrammet. Dessutom kommer fyra nya gv-rör att sättas nere vid ån för att
ersätta de som grävdes bort vid saneringen. Förslaget kommer att stämmas av med
MA och DL på Länsstyrelsen.
Kontrollprogrammet över till fasen ”efter åtgärd” 2019, vilket innebär två
provtagningsomgångar per år. Eventuellt behöver vissa delar av undersökningarna i ån
revideras utifrån de förändringar som har skett. Detta kan t.ex. vara att flytta eller
utesluta vissa provpunkter för sediment- och bottenfaunaundersökningarna.

4.

Informationsinsatser

Det blev en lyckad invigning den 29/9 med många besökare, någon uppskattade det till
så många som 200-300 personer. Vi hade även bevakning från Sydnytt och HD som
hade reportage från invigningen.
Återstår att ta fram informationsskyltar att sätta vid ingångarna till området samt vid
vissa intressanta delar, tex salamanderdammarna och faunadepåerna.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Ekonomi

Prognosen för kostnaderna för 2018 är på ca 18 Mkr. Med en budget på 18,1 Mkr och
ett underskott från förra året på ca 3 Mkr innebär det att bidragsprojektet hamnar på ett
underskott på ca 3 Mkr vid årsskiftet.
Om denna prognos står sig kommer projektet troligen att ansöka om en omfördelning
av bidrag på ca 2,5-3 Mkr från 2019 till 2018.
Projektet kommer troligen också att ansöka om omfördelning av bidrag från 2019 till
senare år för att hantera kostnader som uppstår i samband med t.ex. garantibesiktning.
Den långsiktiga prognosen för hela bidragsprojektet 2014-2023 ligger på budget, som
är 107 Mkr.

5.2

Tidplan

Större delen av arbetet är klart. Slutbesiktning av arbetet kommer troligen att göras i
november.

6.

Övrigt

Vi fick en checklista för en skötselplan för en sluttäckt deponi av MA. MA tipsade
även om att det bör finnas skötselplaner för avslutade deponier i Bjuv (Findus) och
Trelleborg (hushållsavfall) hos de lokala tillsynsmyndigheterna.
Projektet kommer troligen att lämna en slutredovisning med erfarenhetsåterföring på
de delar av bidragsprojektet som genomförs 2014-2018. Denna lämnas in våren 2019
och beskriver då också vad som återstår att göra. Sedan kommer en kompletterande
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redovisning att lämnas in när projektet är helt klart. I nuläget är kontrollprogrammet
planerat att vara till 2023.
På förslag från MA bestämdes att vi ska lämna in förslag på att presentera åtgärderna i
Bäljane å till Renare Marks vårmöte 2019 som har temat Vatten och sediment.

7.

Kommande möten

Nästa möte blir den 31 januari 2019 kl 9.30-11.
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