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1.

Bäljane å

Resultatrapport från markundersökningen på andra sidan ån har kommit. Det var
överlag rent i provpunkterna, förutom två punkter som ligger i gamla
meanderslingan som har förhöjda halter. Ena punkten har endast förhöjda halter
av krom (83 mg/kg TS) på mer än 1 meters djup. Den andra punkten har
förhöjda halter krom (575 mg/kg TS) ytligt och arsenik (109 mg/kg TS) 1 meter
under markytan. Sammantaget anser vi att det inte finns något åtgärdsbehov. Vid
grävningen av den tillfälliga åfåran ska vi ha miljökontroll på plats.
Vi fortsätter med arbetet att färdigställa Ansökan om vattenverksamhet. Version
3 av både TB och MKB har kommit från vår konsult. Det återstår att utforma
förlag till kontrollprogram och att skriva ansökan. Arbetsmöte med miljöjuristen
ska ske nästa vecka. Målsättningen är att ansökan ska lämnas in till Mark- och
Miljödomstolen inom 4 veckor.

2.

Sanering etapp 3
2.1

Entreprenaden

Utfyllnadsområdet: Schakt pågår för fullt, snart återstår endast
utlastningsområdet.
Spont: Hälften av plastsponten är på plats, förschakt var nödvändig för att få ned
den till rätt nivå.
Deponikullarna: Arbetet står still.
Fabriksområdet: Klart förutom ett mindre område som inte är friklassat, ytan
friläggs nu.
Skogsområdet: Arbetet flyter på bra i skogen, ca 80 % av både fyll och schakt är
avklarat. Nu pågår även schakt vid slambassängen.
Cösters dal: Återstår arbete med stigar, utsiktplats och stängsel. Även tätning av
den nybyggda bäcken ska utföras nästa vecka.
VA-arbeten: VA-arbetet mellan deponikullarna anpassas efter väderförhållandet.
Just nu lite för kallt för att utföra den typen av jobb.
Strömgatan: Det mesta av arbetet är klart, gatan färdigställs när
utlastningsområdet tas ur bruk.
Uppehållsdammen: Schakten för uppehållsdammen är klar. Terrasseringen mot
skogsområdet är också klar. Det återstår att klä slänterna ned till +10,60 med
krossmaterial och matjord.
All saneringsschakt beräknas vara klar v. 6. Hittills har vi kört iväg 103 000
ton massor till mottagningsanläggningen och vi har en prognos på totalt
115 000 ton.

3.

Återställning

Projektledningen har träffat Kultur- och fritidschefen tillsammans med
kulturutvecklaren och de informerade om de tänkta planerna vid industriminnet
och Cösters dal. LA kommer att närvara på projektgruppsmötena framöver.
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4.

Kontrollprogram

Kontrollprogrammet löper på, rapport för kv. 4 2016 har ännu inte kommit.

5.

Informationsinsatser

Nya bilder läggs ut på hemsidan och Facebook med jämna mellanrum.
Information ska läggas ut på hemsidan och Facebook om att uppehållsdammen
ingår i arbetsområdet och det är tillträde förbjudet för obehöriga.

6.

Ekonomi och tidplan
6.1

Ekonomi

NV har beviljat flytt av bidrag från 2018 till 2016 med 8,9 Mkr, vilket gjorde att
årsbudgeten blev 35,18 Mkr. Budget, utfall och rekvirerat för 2016 redovisas på
bilaga till protokollet. Vi har kvarstående belopp om 3,7 Mkr som inte kunde
rekvireras under 2016 utan detta kommer att ske under kv. 1 2017. Ytterligare ca
5,5 Mkr har upparbetats under december 2016, vilket också rekvireras under
kv. 1 2017.
MA meddelar att NV troligen kommer att betala ut bidraget för 2017 i början på
februari. Så fort MA tagit ett beslut kan vi börja rekvirera medel för 2017.

6.2

Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till september 2017. Arbete vid och i ån kommer
troligen att ske sensommar/höst 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

Torsdag den 23 februari kl. 10.00–12.00
Torsdag den 6 april 13.30–15.30
Klippan 2017-01-23

Monica Johansson
Projektledare
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