
Aktuellt i projektet
Hösten är här och vi vill gärna informera om vad som händer i 
projektet med åtgärder av föroreningarna i Strandstaden.  Tyvärr 
kan vi ännu inte ge besked om exakt när vi kommer att påbörja 
åtgärderna. 

Undersökningarna klara

gör vi våra upphandlingar utifrån lagen om offentlig upphandling. 
En av de upphandlingar vi gjorde i början av sommaren (av hur de 
förorenade massorna ska tas omhand) överklagades. Vi väntar 
fortfarande på besked om från domstolen (Förvaltningsrätten) om 
vem som ska ta omhand massorna. Det gör i sin tur att vi inte kan 
säga när själva åtgärds-arbetet kan komma igång. 

Åtgärd av föroreningarna i Strandstaden, 
Fagersanna
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Vi har fått alla resultat från de provtagningar som gjorts i området. 
Det har gett oss mycket god kunskap om var i området 
föroreningarna finns och vilka delar av de allmänna ytorna som 
behöver åtgärdas. De senaste kompletteringarna visade att det 
fanns lite mer dioxin i den mest södra delen av området, ned mot 
samfällighetsbyggnaden. Hela det område av de allmänna ytorna 
som är aktuellt att åtgärda visas på en karta (se baksidan av det här 
bladet). 

Tomterna – resultat från provtagningar
Vi tog ju också prover på flera av tomterna i juni och mitten av 
september 2015.  Vi har fått provsvaren från dessa och håller på att 
sammanställa dem. Resultaten kommer vi att meddela i ett enskilt 

Vad gör vi nu? 
Just nu pågår upphandlingen av entreprenadarbetena, det vill säga 
grävarbeten och återställning av området. När den upphandlingen är 
klar behöver vi invänta beslut om vem som ska omhänderta 
massorna innan åtgärderna kan komma igång. Vår förhoppning är 
att arbetet ska kunna påbörjas så snabbt som möjligt när vi fått ett 
besked från domstolen.  Det kan tyvärr innebära att själva 
åtgärdsarbetet får skjutas till våren 2016. Vi är ledsna för den här 
situationen, men kan inte råda över detta. Projektet beräknas 
fortfarande kunna göras klart under 2016. 

Vill ni veta mer?! sammanställa dem. Resultaten kommer vi att meddela i ett enskilt 
brev till varje fastighetsägare i början av november. Men först vill 
vi noga utvärdera och bedöma proven för varje tomt.  I breven 
kommer vi att meddela om det finns  någon förorening som 
behöver tas bort och ge en rekommendation om vad som behöver 
göras. Om det är aktuellt med åtgärd kommer det att bekostas av 
oss och medför inga kostnader för fastighetsägaren.

Åtgärder – varför dröjer det? 
För att genomföra åtgärderna i området behöver vi handla upp en 
entreprenör som ska göra grävarbetena och någon som tar omhand 
de förorenade massorna. Eftersom SGU är en statlig myndighet 

Vill ni veta mer?! 
Så snart vi vet när vi kan börja med åtgärderna kommer vi att kalla 
er till ett informationsmöte i Strandstaden för att berätta mer. Innan 
dess går det förstås bra att höra av sig till oss om ni har frågor eller 
funderingar! På baksidan hittar ni kontaktuppgifterna till oss som 
arbetar med projektet. 

VÄND PÅ BLADET! 
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Har ni frågor eller 
funderingar så hör 
gärna av er! 

Erika Skogsjö, Erika Skogsjö, 
SGU (projektledare)
08-545 215 25
erika.skogsjo@sgu.se
Maria Gustavsson, 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
(miljöskyddsavd.)
010-224 46 76 
maria.l.gustavsson@lansstyrelsen.se

Tillsynsmyndighet vid ev. 
grävarbeten
Om ni behöver göra egna grävarbeten 
innan saneringen är i gång så behöver innan saneringen är i gång så behöver 
även tillsynsmyndigheten kontaktas:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Anna-Karin Davidsson, 
010-224 54 36 
anna-karin.davidsson@lansstyrelsen.se

Figur. Det är de gulmarkerade rutorna inom de allmänna ytorna i Strandstaden 
som är aktuella att åtgärda. Den streckade röda linjen visar arbetsområdet. 


