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[Skriv här] 
 

 
Verksamhetsplan för Kalkningsförbundet år 2017 
 
1. Flytt av doserare 

Under 2017 kommer flytten av doseraren vid Blacktjärn till Havån att genomföras 
Klardatum: Genomförd 

  
2. Uppdatering av elskåp 

Beroende på utfallet i bokslutet för verksamhetsåret 2016 kommer det eventuella 
överskottet att användas till uppdatering av elskåpen i doserarna att påbörjas. Utförare är 
Miljökalk i Norge. Samma som installerade övervakningssystemet. Detta för att kunna få 
ett enhetligt elschema på plats. Idag finns inget sådant eftersom det är ett gammalt och 
ett nytt system där ansvarsbiten bara finns i det ena fallet. (Det nya) 
Klardatum: Genomförd 
 

3. Ytterligare flytt av doserare 
Under 2017 skall det bestämmas och plan tas fram för ytterligare en flytt av doserare. 
Detta kommer att göras tillsammans med Länsstyrelsen eftersom det kan komma att 
krävas ansökan om ytterligare statliga medel. 
Klardatum: Kommer att flyttas 3 doserare under 2018 
 

4. Kalkeffektuppföljningen 
Tillsammans med Länsstyrelsen skall en översyn av arbetsinsatserna göras. Detta för att 
ha klart om det skall bli en ny upphandling eller om det sista året inom avtalet med 
ALControl skall tas i anspråk.  
I det arbetet finns också ett påbörjat samarbete med Årjäng och Eda med. Gemensamma 
träffar med provtagare kommer att genomföras. Den första hålls den 8 mars. 
Klardatum: Kommer att ske upphandling 
 

5. Utökad kontroll av spridningsytor 
Kontroll av spridningsytor, då främst våtmarker, kommer att påbörjas under 2017. Ett 
arbete som skulle inletts 2016 men sköts upp p.g.a. av handläggarbyte på Länsstyrelsen. 
Men även helikoptersjöar med mycket tonnage skall bli föremål för kontroll. Har under 
2016 visat sig att det kan finnas feldoserade objekt p.g.a. att inget fältbesök gjorts.  
Till den gemensamma träffen med spridningsentreprenörerna skall dessa utplockade ytor 
vara framtagna för presentation. 
Klardatum: 4 ytor togs ut + att två andra kontrollerades. Effekten blev omflyttningar av 
tonnage 
 

6. Förbättra informationen till kommunerna om arbetet med kalkningen 
Förvaltningschefen ska bli bättre på att löpande informera kommunerna. I form av listor, 
effektuppföljningar m.m. 
Få fram kontaktpersoner på avdelningarna inom resp. kommun så att kontakt kan knytas 
för både formellt och informellt informationsutbyte. 

       Klardatum: Ej genomfört. 


