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1.

Bäljane å

Alla samråd är klara och samrådsredogörelsen är inskickad till Lst. Vi har även
fått besked om icke betydande miljöpåverkan för vår vattenverksamhet.
Den väntade resultatrapport från markundersökning på andra sidan ån dröjer pga
missade analyser. Preliminära resultat visar dock inte på större omfattning av
föroreningar i gamla meanderslingan.
Structor tillsammans med Ekologgruppen har redovisat utkast på TB och delar
av MKB:n. Vi har anlitat en miljöjurist för att färdigställa ansökan om
vattenverksamhet och för att hjälpa till med MKB:n.
Vi hade ett givande studiebesök den 10 november hos Sydvatten och deras
omdragning av Rönne å. Många bra erfarenheter som vi kan ha nytta av vid vår
omdragning av Bäljane å.

2.

Sanering etapp 3
2.1

Entreprenaden

Utfyllnadsområdet: Ca 60 % av schaktarbetet är klart. Dieselföroreningen är i
princip klar, färdigschaktas denna vecka.
Deponikullarna: Arbetet står still.
Fabriksområdet: Muren längs Garvaregatan är riven och en mindre yta av
djupschakt pågår i höjd med Dalgatan.
Skogsområdet: Arbetet flyter på bra i skogen, ca 50 % av både fyll och schakt är
avklarat.
Cösters dal: Återställning av stigar mm kvarstår. Utredning pågår för att kunna
åtgärda vattenföringsproblem i bäcken. Troligen behöver en bit av sträckan
tätas.
VA-arbeten: VA-arbetet vid Strömgatan är klart, även arbetet vid Garvaregatan
är klart. Ledningen mellan deponikullarna byggs när utlastningsvägen inte
behövs mer.
Strömgatan: Terrasseringen är klar och nu anläggs diken, därefter byggs
vägkroppen.
Uppehållsdammen: Saneringsschakten är klar och alla slänter så gott som klara.
Viss återställning kvarstår och i samband med den en del funderingar kring
släntlutningen mot skogen, se p. 3.

3.

Återställning

Allt eftersom arbetet med uppehållsdammen fortskrider upplever vi att det blir
långa och branta slänter ner till den från skogsområdet, speciellt i den sydvästra
hörnan. Viss revidering kring placeringen av fårstaketet behöver ske samt
planering för mer buskage mellan skogsområdet och dammen. En annan tanke är
att terrassera markområdet närmast dammen.
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Kommunen behöver meddela projektet om det ska finnas någon belysning i
Cösters dal för pulkaåkning. Vi kommer att bygga en gångväg, belyst med
parkarmatur, ut till utsiktsplatsen vid Cösters dal. Möjlighet finns att sätta högre
belysningsstolpar som passar för den kraftigare armaturen mot dalen.
Projektledningen ska träffa Kultur- och fritidschefen tillsammans med
kulturutvecklaren i december för att informera om de tänkta planerna vid
industriminnet och Cösters dal.

4.

Kontrollprogram

Kvartalsrapport 3 2016 är redovisad och skickad till Lst.
Efterhand som saneringen fortskrider försvinner en del av provpunkterna som
ingår i kontrollprogrammet. Några av de provpunkter som försvinner kommer att
ersättas med nya, några fyller inte längre någon funktion och ersätts därför inte.
Dessutom kommer det att tillkomma en del nya provpunkter där det tidigare inte
funnits några. Vi har tagit fram ett nytt dokument som redovisar vilken funktion
olika provpunkter har/hade och under vilken period de är/varit aktiva.

5.

Informationsinsatser

Kommunen håller på med en omorganisation av vissa avdelningar och tjänster.
Detta kan påverka LW:s medverkan i projektet till viss del men hon vill gärna
vara med i arbetet kring industriutställningen.
Nytt direktiv kring arkivering av PDF-filer har kommit. LW skickar projektets
filer till Kungliga biblioteket.
Byggskylten är beställd och väntas komma inom några veckor.

6.

Ekonomi och tidplan
6.1

Ekonomi

Prognos för 2016 hamnar på 44 500 000 kr, varav ca 39 000 000 kr hinner
utbetalas under 2016.
Budget 2016
(före flytt av bidrag)

Projekt‐ och byggledare
Undersökningar och utredningar
Sanering och mottagning
Miljökontroll
Kontrollprogram och stöd
Övrigt
Totalt

1 750 000
250 000
21 500 000
1 600 000
400 000
500 000
26 000 000

Prognos 2016

1 950 000
950 000
38 850 000
1 600 000
550 000
600 000
44 500 000
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MA meddelar att Naturvårdsverket(NV) har beviljat omstrukturering av bidrag
från 2018 till 2016 med 6 Mkr. Om det skulle frigöras mer medel hos NV under
2016 lägger de dem på vårt projekt som flytt av redan beviljade medel.
MA informerar att beslut från NV om utbetalning för 2017 kan komma i slutet
på januari om länsstyrelsen önskar det. Detta innebär att projektet kan börja
rekvirera medel från länsstyrelsen i början på februari.

6.2

Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till juni 2017. Arbete vid och i ån kommer troligen att
ske sensommar/höst 2018.

7.
Övrigt
Kommande möten
Torsdag den 12 januari kl. 13.30–16.00
Torsdag den 23 februari kl. 10.00–12.00

Klippan 2016-11-22

Monica Johansson
Projektledare
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