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1.

Bäljane å

Slutversion av alla bilagor till ansökan är på plats. Slutversion av ansökan är på
gång. Målsättningen är att ansökan lämnas in under v. 9. Kontrollprogram tas
fram i samråd med Lst. Det finns ett förslag till kontrollprogram i MKBn som
ger förslag på riktvärden för grumlighet uppströms och nedströms vårt
arbetsområde. Ny nedströmspunkt är etablerad nedströms utsläppspunkten för
den tillfälliga åfåran. Punkten ingår nu i vårt ordinarie kontrollprogram för
omgivningspåverkan. Beredskapsplan ska också tas fram i samråd med Lst
Inmätning av profiler av ån ska ske nedströms utsläppspunkt för den tillfälliga
åfåran. Ny modulering av flöden mm ska utföras av Ekologgruppen i närtid.

2.

Sanering etapp 3
2.1

Entreprenaden

Fabriksområdet: Schakt är klart, en del fyll återstår.
Utfyllnadsområdet: Schakt klart till 90 %, återstår en del i samband med sättning
av spont, fyll klart till 85 %.
Spont: Ytmässigt klar till 75 %, längdmässigt är det inte mycket som återstår.
Deponikullarna: Arbetet står still.
Skogsområdet: Schakt klar till 95 % och fyll till 85 %.
Cösters dal: Arbete med stigar och utsiktplats pågår samt utfyllnad mot husen i
öster. Tätning av bäcken är klar.
VA-arbeten: Inkoppling av ny huvudledning, spill, görs i mars/april. Därefter
grävs kraftigt förorenad ledningsbädd bort.
Strömgatan: Nya gatan i drift och asfaltering sker till våren. Den gamla
vägkroppen rivs under v. 9..
Uppehållsdammen: Kross och jord utlagd längs södra långsidan och de två
kortsidorna.
Mejeritomten: Oväntad sanering av aska är klar.
All saneringsschakt beräknas vara klar v. 10. Det återstår en del vid t.ex. gamla
ledningsbädden. Hittills har vi kört iväg ca 125 000 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

Nu finns en reviderad växtlista för skogsområdet och deponikullarna som
motsvarar krav enligt artskyddsdispensen. Planteringsplanen för skogsområdet
har också reviderats efter krav enligt artskyddsdispensen.
Under diskussion om återställning av skorstenen lämnade BP ett intressant
förslag om att inte sätta tak på skorsten som vi tidigare pratat om. Att inte sätta
tak kan förhindra att det blir ett tillhåll. En arbetsgrupp bestående av TH, MJ,
LA, HA och SA ska ta fram detaljerade förslag kring industriminnesplatsen,
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skorstenen mm. Första mötet är den 9 mars kl. 10-12. MJ kallar till mötet via
Outlook.

4.

Kontrollprogram

Rapport för kv. 4 2016 har kommit och lämnats till Lst. Årsrapport 2016
kommer inom kort.
Troligen kommer några av dräneringsutloppen från fabriksområdet att användas
som provtagningspunkter, dessa ger mer representativa värden än nya
grundvattenrör.

5.

Informationsinsatser

Nya bilder läggs ut på hemsidan och Facebook med jämna mellanrum.
Det har varit två artiklar i HD under v. 8 om återställningsförslag.

6.

Ekonomi och tidplan
6.1

Ekonomi

Från och med 1 januari 2017 ersätts arbetet med rörligt arvode. Kostnaderna
redovisas direkt enligt en överenskommen aktivitetslista vilket gör att det blir
lättare att fakturera rätt kostnadsbärare och underlättar rekvireringen. Vi har
upparbetade kostnader för Cösters dal och Garvaregatan som ska dras bort från
rekvireringen.
En mycket preliminär prognos för året ger ca 29 Mkr jämfört med budget på
drygt 33 Mkr. Budget och utfall för 2017 går totalt jämnt upp då vi hade -3,7
Mkr vid årsskiftet. 2018 kommer preliminärt att ge ett stort överskott.

6.2

Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till september 2017. Arbete vid och i ån kommer ske
sommarhalvåret 2018.

7.

Övrigt

De utsatta råttfällorna har varit effektiva. Under perioden december 2015 till
januari 2017 har de tagit 970 råttor. Fällorna finns kvar till och med november
2017.
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

Torsdag den 6 april 13.30–15.30
Torsdag den 18 maj kl. 10.00–12.00
Klippan 2017-03-20
Monica Johansson
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