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1.

Entreprenad etapp 3

Totalt 45 000 m2 gräsytor är sådda, återstår ca 10 000 m2.
Fabriksområdet: De sista planteringsytorna färdigställs nu. Återstår att anlägga rampen
till skorstenen, sätta belysning, bord och bänkar samt att plantera.
Deponikullarna: återstår att sätta bord och bänkar samt att plantera.
Skogsområdet: återstår att göra det sista runt dammen, så närmast dammen samt att
plantera.
Cösters dal: återstår att sätta belysning, göra stigarna och trappa samt sätta bord och
bänkar.
VA-arbeten: allt klart.
Strömgatan: återstår att göra sista biten på det västra diket.
Mejeritomten: etableringen är flyttad ner till reningsverket, ytan ska nu återställas.
Rapport på miljökontrollen fastställd. Rapporten omfattar arbete tom april 2017.
Arbete som utförs efter detta kommer att rapporteras i ett kompletterande PM.
En redovisning av åtgärderna som genomförts enligt anmälan om avhjälpandeåtgärder
ska ske till tillsynsmyndigheten tre månader efter avslutad entreprenad. Vi räknar
avslut från avetablering efter plantering i höst.
Genomförandet av bidragsprojektet för etapp 3 ska slutrapporteras efter avslutad
entreprenad 2018. Kontrollprogrammet efter genomförande (2019-2013) rapporteras
separat. Eventuellt bryts kontrollprogrammet efter entreprenad ut som ett eget
bidragsprojekt.
Slutrapporterna på rivning och sanering av villaträdgårdar har inte skickats in till
Naturvårdsverket. Förslagsvis skickar Länsstyrelsen in dessa tillsammans med
slutrapporten för etapp 3.

2.

Förberedelser Bäljane å

Ansökan kungjordes i tidningarna 26 september, sista dag för synpunkter är 30
oktober. Vi känner till att Länsstyrelsen och markägaren på andra sidan ån har fått
ansökan på remiss.
Vi har haft ett teknikmöte kring åtgärderna i ån med både entreprenören och
konsulterna, nytt möte är inbokat nästa vecka.
Aktuella frågeställningar är stabilitet och erosionsproblem i tillfällig å-fåra och vall,
pumpning av länsvatten och regnvatten, omhändertagande av uppgrävda sediment mfl.

3.

Återställning

Samma utställningsansvarig som för utställningen i kontorshuset har anlitats för att ta
fram ett förslag på utformningen av industriminnet.
Iordningsställande av Narvpressen är på gång.
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Boende i närområdet har protesterat mot placering av en trappa och en stig samt
fårhagarnas närhet till bostäder. Kommunstyrelsen hade ärendet uppe som ett
informationsärende på senaste mötet men ser inte någon anledning att ändra det
tidigare beslutet.
LA undrar när vi planerar att ha en invigning av hela området efter återställningen? I
dagsläget finns ingen tidplan upprättad, frågan kvarstår.
Kommunstyrelsens ordförande har uttryckt önskemål om en första invigning av
strövområdet redan i år när entreprenaden avvecklas.
Tveksamt om stigarna kommer att vara i skick för invigning i år pga erosion, detta
behöver åtgärdas till våren. Förslagsvis görs istället en invigning av hela området när
detta är klart efter nästa års entreprenad.
Entreprenören redovisar kostnaderna för återställningen under olika aktiviter för att vi
ska kunna veta vem som ska betala vad.

4.

Kontrollprogram

Rapport för kvartal 3 är godkänd och kommer inom kort att skickas till Länsstyrelsen.
Prover från utlopp från dräneringar från fabriksområdet har provtagits för att försöka
utröna var de höga halterna av krom i ett dagvattenflöde som mynnar i stora dammen
kommer ifrån.

5.

Informationsinsatser

LW har tagit bort de gamla nyheter på hemsidan som hamnat högst upp. LW bjuds in
till något möte med återställningsgruppen för att uppdateras på planerna.

6.

Ekonomi och tidplan
6.1

Ekonomi

E har meddelat att de har missat fakturor och lönekostnader på ca 1 Mkr, en justering
på detta kommer att göras.
Entreprenaden drar ut på tiden. Prognosen för 2017 höjs till ca 39,5 Mkr. Tillsammans
med underskottet från 2016 innebär det att projektet kommer att ligga ca 10 Mkr över
hittills beviljat bidrag vid årsskiftet.
Prognosen för 2018 uppskattas till ca 11 Mkr. Det innebär att projektet vid årsskiftet
2018/19 kommer att ligga ca 3,5 Mkr under beviljat bidrag. Prognosen för hela
projektet tom 2023 är 100,5 Mkr, 6,5 Mkr under beviljat bidrag. Det ska betonas att
uppskattningarna av kostnaderna för saneringen av Bäljane å är osäkra.
Projektet har skickat in en ansökan om flytt av 6,75 Mkr bidrag från 2018 till 2017.
Eventuellt kommer en ansökan om flytt av ytterligare bidrag att skickas in.
Vi ska skicka in en redovisning för kvartal 3 till Länsstyrelsen men inte rekvirera
något bidrag.
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6.2

Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till november 2017. Arbete vid och i ån kommer att ske
sommarhalvåret 2018.
Eventuellt arbete som inte hinns med i år kommer istället att göras före nästa års
sanering i ån.

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
från kommunen frågan ytterligare ett varv och hör om det är en fråga som varit
aktuell i något annat län.
MA har skickat ut förfrågan till andra Länsstyrelsen om någon har stött på liknande
fall men ännu inte fått något svar.
Projektledningen kommer att sitta i samma bodar som E nästa år.

8.

Kommande möten

Tisdag 28 november kl. 13.30 – 15.30

Klippan 2017-10-18
Tomas Henrysson
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