
Getinge-
projektet

Som vi har berättat i tidigare nyhetsbrev lämnade 
projektet i december 2017 in vår tillståndsansökan 
till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Och redan 
nu i maj, snabbare än väntat, kom domstolens 
beslut om att ge tillstånd till efterbehandlingsåtgär-
derna vid Getinge. En viktig milstolpe för projektet!
Domstolen ger oss tillstånd att genomföra sanering-

en på det sätt vi ansökt om, och konstaterar att det 
är ett stort allmänt intresse att markområdet sane-
ras.
I och med tillståndet har vi nu fått fastställda ramar 
för hur saneringsarbetena får genomföras. Mark- 
och miljödomstolens dom finnas att läsa på projek-
tets hemsida, www.eslov.se/getinge. 

Projekteringen
Under våren har den tekniska projekteringen påbörjats.  
Frågor som inledningsvis är i fokus är bland annat:  

• Hur ska schaktningen längs strandkanten utföras? 
Skyddet mot grumling i ån måste tåla variationer i vattenflöde och nivå. 
Sedan en tid pågår mätningar för att få mer underlag om detta. 

• Hur ska arbetsområdet användas? 
Mycket massor ska hanteras på en begränsad yta och det ska finnas plats 
för bodar, vattenrening, fordonstvätt och upplag. En bra logistik är viktigt 
för att minimera störningar för närboende och samtidigt genomföra sane-
ringen effektivt.

Ytterligare en del av projekteringen är att planera 
områdets utformning efter åtgärd. Utgångspunkten 
är att projektet återställer genom återfyllning till 
nuvarande marknivåer och överst läggs växtjord för 
grässådd och annan vegetation. 

För projekteringen måste vi dock vara mer detalje-
rade; Var ska det vara ängsmark? Var ska det vara 
gräsmatta? Runt boulebanan? Ska boulebanan 
vara på samma ställe? Vilka buskar och träd kan vi 
planera, och var? Hur ska utemöbler, grillplats och 
bryggor hanteras när entreprenaden sätter igång?

En rad frågor – som i hög grad berör er markägare 
och boende i området. Vi planerar därför ett öppet 
möte på plats, för möjlighet att tillsammans disku-
tera olika förslag.

Låter det intressant så boka in tisdag den 12.e 
juni, mellan kl 16-18 så ses vi på plats. Annars 
går det naturligtvis lika bra att ringa eller maila för 
att föra fram synpunkter.

Projektet har fått miljötillstånd! 
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Mer information 
Getingeprojektet är ett statligt finansierat 
projekt för sanering av föroreningar från 
tidigare tillverkning av bekämpningsme-
del inom fastigheten Getinge 11:5. 

På projektets hemsida, eslov.se/getinge, 
finns mer information.

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

Projektorganisationen kommer att förstärkas under 
året. Just nu pågår upphandling av konsult med 
kompetens inom entreprenadområdet. Konsulten 
ska dels bistå vid upphandling men också vara 
kommunens byggledare under själva sanerings-
entreprenaden.

Vi kommer också att handla upp en miljökonsult 
för miljökontrollen av saneringen, enligt det  
kontrollprogram som krävs efter Mark- och miljö-
domstolens dom. 

Under hösten ska förfrågningsunderlaget för en-
treprenadupphandlingen slutföras. Kommunen 
skriver den administrativa delen (AF-delen) och 
Golders konsultorganisation tar fram de tekniska 
delarna av förfrågningsunderlaget. Givet att upp-
handlingen går som planerat kan sedan sanerings-
arbetena påbörjas under våren 2019. 

Upphandlingar


