
Rapport från projektarbetet så här långt 
Nu syns det på plats att saker börjat hända inom om-
rådet. Hittills har projektarbetet mest handlat om 
upphandling av konsulter och planering av kom-
mande aktiviteter, men det praktiska arbetet är igång. 
Under några veckor i januari och februari genom- 
fördes röjning av träd och vegetation samt flisning av 
materialet till bränsle. Vi vill här passa på att tacka för 
närboendes tålamod med störningar från sågning och 
flisning.

Efter att området gjorts tillgängligt för maskiner har in-
ledande geotekniska undersökningar utförts. I samband 
med detta installerades även ett antal grundvattenrör, 
som kommer användas för provtagning under våren.
Projektets huvudkonsult, Golder, håller på med detalj- 
planering av de miljötekniska undersökningarna. Mål-
sättningen är att komma igång med fältarbeten ef-
ter påsk. Projektet har skrivit avtal med ett laborato- 
rium, ALS Scandinaivia AB, som kommer genomföra 
de kommande analyserna under hela projektperioden. 
Just nu pågår upphandling av miljökonsult för genom- 
förande av projektets provtagningar före, under och  
efter saneringen.

Kommande aktiviteter 
Fältarbete
Vi har flera olika miljötekniska undersökningar inplane-
rade under våren 2016:

1. Förklassificering genom rutnätsprovtagning 
- hela området kommer att undersökas i ett systema-
tiskt rutnätsmönster. I varje ruta kommer flera borr-
prover att göras och ett stort antal prover ska skickas 
för analys. Arbetet beräknas pågå i två till tre veckor. 
Syftet är att göra en detaljerad kartläggning av förore-
ningarna inom området. Dels för att kunna planera det 
kommande schaktarbetet, dels för att kunna göra en ny 
kostnadsuppskattning för omhändertagandet av de för-
orenade massor som kommer schaktas bort.

2. Referensmätningar – vi behöver ha uppgifter om 
vattenkvaliteten i Kävlingeån före, under och efter  
saneringen. Därför startar startar referensmätning före 
saneringen nu till våren. Mätutrustning för kontinu-
erlig mätning av grumlighet kommer att placeras ut i 
två punkter i ån. Utöver den kontinuerliga mätningen 
kommer även stickprover tas vid sex tillfällen under det 
kommande året.

3. Testsanering genom provschakter – Golder kom-
mer att genomföra fältförsök för att bland annat kont-
rollera hur schaktning kan genomföras.

4. Undersökning av grundvattenförhållanden – 
Golder kommer att utföra undersökningar av grund-
vattenförhållandena med syfte att ta fram en plan för 
hantering av vatten i samband med saneringen.

Samrådsmöte 
Arbetet med tillståndsprocessen har påbörjats. Ett inle-
dande och viktigt moment är samrådsmöten.
Syftet med samråd är att på ett tidigt stadium informera 
berörda myndigheter och allmänhet samt att få in syn-
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Kom ihåg! Samrådsmöte på kvällen den 7 april på Hemvärns-gården i Gårdstånga. 



punkter som vi kan behöva ta hänsyn till i ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning. Den 7 april planerar vi att 
hålla samrådsmöte med allmänheten. Ett par veckor 
innan kommer samrådsunderlag att skickas ut, med tid 
och plats för mötet. Underlaget kommer att beskriva 
projektets omfattning och vilken miljöpåverkan det kan 
medföra.

Tillståndsprövningen 
De åtgärder vi planerar för kräver tillstånd enligt miljö- 
balken. Tillståndet kommer sätta ramar för hur sane-
ringen kommer att genomföras, till exempel villkor för 
utsläpp till vatten. Tillståndsansökan ska beskriva vad vi 
planerar att göra, vilka konsekvenser detta kan medfö-
ra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att  
minimera konsekvenserna. Tillståndsprocessen beräk-
nas ta cirka 12 månader.

Mer information 
På Eslövs kommuns hemsida finns 
mer information om Getingeprojektet 
www.eslov.se/getinge
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Nicklas Holm
0413 62058
nicklas.holm@eslov.se

Henrik Eriksson är uppdragsledare på Golder 
Associates AB, som är Getingeprojektets hu-
vudkonsult. Henrik planerar och samordnar 
de övriga konsulternas arbete och ansvarar, 
tillsammans med kommunens projektledare, 
för att driva projektet framåt enligt tidplan och 
budget.

Henrik är väl bekant med Ferrosantomtens föroreningar efter-
som han ansvarade för den förberedande huvudstudie som 
Golder genomförde 2009-2011. Dessutom var Henrik med och 
genomförde den tidigare förstudien.

Översikt över tillståndsprocessen 
– kommer även att presenteras på samrådsmötet:

Underlag för samråd tas fram

Samråd genomförs

Framtagande av tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen i Växjö

Domstolen  skickar ut till berörda myndigheter för synpunkter på om handlingarna behöver kompletteras

Kungörelse – annonsering för möjlighet för alla att lämna yttrande

Remiss – utskick till berörda myndigheter och sakägare för yttrande

Huvudförhandling – domstolen kallar till möte och går igenom ärendet

Domstolens beslut eller dom - ett tillstånd med villkor för hur saneringen får genomföras


