
Detta är det första nyhetsbrevet om det pågående arbe-
tet med att få till sanering av föroreningarna från den  
tidigare bekämpningsmedelstillverkningen inom fastig-
heten Getinge 11:5. Nyhetsbrevet skickas till närboen-
de och fastighetsägare i Getinge med omnejd och läggs 
även ut på projektets hemsida.

Rapport från projektarbetet så här långt 
I september 2015 kom arbetet i gång på allvar. Efter 
många månaders arbete med upphandling påbörjade 
vår huvudkonsult Golder Associates AB sitt uppdrag. 
Golder har mycket god kompetens inom kvicksilverför-
orenad mark och genomförande av saneringar. Golder 
har även genomfört tidigare utredningar av fastigheten.

Golders konsulter ska, i samarbete med kommunen, 
genomföra de kompletterande utredningar som krävs 
för att vi ska ha en bra bild av föroreningssituationen. 
Golder kommer även att projektera den planerade sa-
neringen.

Under hösten 2015 har en uppdaterad tidplan tagits 
fram (se nästa sida) och vi har arbetat med upphandling 
av sidokonsulter för undersökningar. Vi behöver ett la-
boratorium som kan utföra våra analyser, en geoteknisk 
firma för att genomföra markundersökningarna och en 
miljökonsult som ska ta de prover som krävs.

Redan i början av 2016 kommer de första förändring-
arna av området att märkas. För undersökningar och 
provtagningar kommer borrbandvagn och grävmaskin 
att användas. Därför behöver vi flytta och ta ner en hel 
del träd, så att maskinerna kan ta sig fram.

Kommande aktiviteter under vintern och 
våren 2016
Saneringen som så småningom ska genomföras kom-
mer bli en schaktsanering. Förorenade massor inom 
Ferrosantomten och längs Kävlingeån kommer grävas 
bort. Vid en schaktsanering är det viktigt att ha kunskap 
om markens geotekniska egenskaper. Vid schaktning-
en längs Kävlingeån måste vi säkerställa att vi inte ris-
kerar att sprida föroreningarna till ån. Kvicksilver- och 
DDT-förorenade massor kan vara mycket kostsamma 
att omhänderta och därför behöver vi ha bra underlag 
för att avgöra hur dessa ska hanteras.

Samrådsmöte för tillståndsprövningen
Den planerade saneringen kräver tillstånd från Mark- 
och miljödomstolen. En av projektets stora osäkerhets- 
faktorer är hur lång tid det kommer ta att få tillstånd. Det 
vi kan påverka är att lämna in en så komplett tillstånds- 
ansökan som möjligt. I arbetet med ansökan kommer 
vi även att ta in synpunkter från berörda, och under vå-
ren 2016 kommer vi att bjuda in till ett samrådsmöte. 
Samrådshandlingar kommer att skickas ut till berörda 
innan mötet.
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Övergripande tidplan
Vintern och våren 2016
• Trädfällning
• Geotekniska undersökningar
• Miljöprovtagning
• Samråd
Våren och sommaren 2016
• Sammanställning av resultat
• Miljökonsekvensbeskrivning och arbete med tillståndsansökan
• Tillståndsansökan lämnas in
Hösten och vintern 2016
• Tillståndsprocessen pågår
Vintern och våren 2017
• Teknisk projektering och förfrågningsunderlag för entreprenadupphandlingen
Våren och sommaren 2017
• Miljötillstånd lämnas
Hösten och vintern 2017
• Upphandling av schaktentreprenör
Sommaren 2018
• Genomförande av saneringen

Mer information 
På Eslövs kommuns hemsida finns mer 
information om Getingeprojektet 
www.eslov.se/getinge

Kontaktperson:
Nicklas Holm
0413 62058
nicklas.holm@eslov.se

Nicklas Holm är kommunens  
projektledare och jobbar halvtid 
med Getingeprojektet.  
Nicklas har tidigare arbetat som 
miljöinspektör med inriktning för-
orenad mark och avfall. Han har  
även varit miljöchef. 

 God jul och gott nytt år 
önskar 

Getingeprojektet


