
Getinge-
projektet

För att genomföra saneringen i Getinge krävs till-
stånd enligt miljöbalken. Efter ett omfattande  
arbete med underlag och utredningar är nu till-
ståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning 

klar. Nu följer domstolens handläggning av ansö-
kan, som normalt tar cirka 12 månader. Vi räknar 
med att saneringsarbetena kan påbörjas som 
planerat våren 2019.

Bild från testsaneringen som genomfördes i mars 2017.

Vad händer nu?  
Kan man lämna synpunkter?
Ansökan har lämnats till mark- och miljödom- 
stolen i Växjö, som skickar ut ansökan till berörda 
myndigheter för synpunkter om något saknas. Efter 
eventuella kompletteringar kungörs ansökan  
genom annons i lokaltidningar, troligen under 
våren 2018. Då har alla möjlighet att lämna syn-
punkter.

Domstolen skickar då även ansökan på remiss till 
myndigheter och sakägare för yttrande. När alla 
frågor är tillräckligt utredda hålls normalt huvud-
förhandling innan domstolen meddelar dom: ett 
tillstånd med villkor för hur saneringen får  
genomföras.

Innehåll i ansökan
I ansökan beskrivs saneringen översiktligt. Mer 
detaljer finns i miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB). Ansökan innehåller de villkor vi föreslår 

Tillståndsansökan är nu äntligen inlämnad, en milstolpe för projektet!
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Mer information 
Getingeprojektet är ett statligt finansierat projekt för 
sanering av föroreningar från tidigare tillverkning av 
bekämpningsmedel inom fastigheten Getinge 11:5. 

På projektets hemsida, eslov.se/getinge, finns mer 
information.
Utöver ansökan och MKB med tillhörande bilagor 
finns även rapporter från tidigare utredningar och 
övriga undersökningar för den som vill läsa mer.

Det går naturligtvis också alltid bra att  
kontakta projektledare Nicklas Holm,  
0413 62058 eller nicklas.holm@eslov.se

Nyhetsbrevet i mailen
Vill du ha nyhetsbrevet digitalt i fortsättningen? 
Meddela Nicklas Holm med din e-postadress.

för att begränsa miljöpåverkan från saneringen. 
Hela ansökan med bilagor finns att läsa på  
projektets hemsida. Följande delar kan vara extra 
intressanta att läsa.

PM Detaljavgränsning (MKB bilaga B) summerar 
utförda undersökningar och innehåller beräkningar 
av saneringens omfattning.

Avgränsning mellan strand och land redovisas i 
PM om åtgärdsmål (MKB bilaga C). Där finns  
också underlaget för de platsspecifika riktvärden 
som styr saneringen.

PM Sediment (MKB bilaga H) innehåller resultat 
från sedimentprovtagningar och redovisar  
saneringsomfattningen i strandkanten och botten-
sedimenten.

Bild över efterbehandlingsområdet

Arbetenas omfattning
Cirka 8300 kubikmeter förorenade jordmassor och 
sediment kommer att schaktas bort och trans- 
porteras till en avfallsanläggning. Grumling i ån 
hindras med skyddsskärmar och överskottsvatten 
från schaktgropar renas innan det släpps ut i ån. 
Arbetena kommer att påverka närmiljön för  
boende i området. Arbetsmaskiner och transporter 
kommer medföra en del buller under de  
1-3 månader arbetena beräknas ta.

Bortgrävda massor ersätts med rena massor, så att 
området kan återställas med gräs, buskar och träd. 
Ett kort avsnitt av stranden återfylls inte. Istället 
återställs strandlinjen enligt det tillstånd som gäller 
sedan ån rätades ut på 30-talet.

Kommande aktiviteter
Parallellt med tillståndsprocessen genomförs 
projekteringen som utreder tekniska frågor kring 
genomförandet. Skyddet mot grumling i ån måste 
vara dimensionerat för att tåla vattenflödet i ån. 
Transporter och arbetsområden behöver detalj- 
planeras för att få en så effektiv entreprenad som 
möjligt.

Under projekteringen tas ett förfrågningsunderlag 
för saneringsentreprenör fram, för att kunna  
handla upp en entreprenör så snart tillståndet och 
de slutliga villkoren är klart.


