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Länsstyrelsen i Kalmar län 
Åsa Axheden 
391 86 Kalmar 

Beslut om bidrag för åtgärder i Oskarshamns hamnbassäng 

Beslut 

Naturvårdsverket beslutar att bevilja 221,5 Mkr för avhjälpandeåtgärder vid 
objektet Oskarshanms hamn i Oskarshanms kommun (se tabell 1). 

Naturvårdsverket beslutar enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av 
föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande (bidragsförordnmgen). 
Detta beslut med villkor avser samtliga medel beslutade för objektet 
Oskarshamns hamn och ersätter samtliga tidigare beslutade villkor. 

Tabell 1: Beslutade medel för objektet Oskarshamns hanmbassäng (Ärendenr NV-10I93-11, tidigare Dnr 642-5306-05) 

Objektnamn Kommun Diarenr/ 

Ärendenr 

Ändamål (%) 

Bidrag* 
(Mkr) (Ar) Besluts

datum 

642-5306-05 Förberedelser 84,7* 18,47 2010 2010-05-11 

642-5306-05 Förberedelser 84,7* 7,22 (5,03 mkr 
omfördelat till 

år 2012) 

2011 2010-05-11 

Oskarshamns Oskarshamn 
NV-10193-11 Förberedelser 84,7* 7,67 2012 2012-05-02 

hamnbassäng 
Oskarshamn 

NV-10193-11 Åtgärd 84,7* 10,2 2012 Detta beslut 

NV-10193-11 Ätgärd 84,7* 44,7 2013 Detta beslut 

NV-10193-11 Ätgärd 84,7* 98,9 2014 Detta beslut 

NV-10193-11 Ätgärd 84,7* 67,7 2015 Detta beslut 
* Andel av kostnaden till den del ansvar inte kan utkrävas eller som finansieras på annat sätt. 
* Övrig finansiering fördelas enligt följande: SAFT AB 10%, Oskarshamns kommun rening 0,3%, 
Oskarshamns kommun frivillig andel 5% 

B E S Ö K : STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 
ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB 
KIRUNA - KASERNGATAN 14 
POST: 106 48 STOCKHOLM 
TEL: 010-698 10 00 
FAX: 010-698 10 99 
E-POST: R E G I S T R A T O R @ N A T U R V A R D S V E R K E T . S E 
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE 



NATURVÅRDSVERKET 2(4) 

Avsiktsförklaring 
I de fall finansiering för hela avhjälpandeåtgärden inte har beviljats har 
Naturvårdsverket för avsikt att ge fortsatta bidrag så att 
efterbehandlingsåtgärdema kan slutföras och följas upp. 
Beslut om fortsatt bidrag fattas utifrån den inkomna ansökan avseende 
förstärkning av bidrag för åtgärder i Oskarshamns hanmbassäng. 

Verket förbehåller sig rätten att reducera bidragen, eller helt upphöra med dessa, 
om en prognos pekar på kraftigt höjda medelsbehov eller avsevärda 
fördröjningar relativt tidigare uppgifter. Bedömningen görs även utifrån en 
nationell prioritering och uppfyllelsen av bidragsvillkoren. 

Motivering 
Oskarhamns kommun har inkommit med en ansökan om avhjälpandeåtgärder för 
sedimenten i Oskarshamns hanm. Hamnens sediment irmehåller stora mängder 
tungmetaller och dioxiner. Avhjälpandeåtgärden i Oskarshamns hanm bidrar till 
att uppnå miljömålet Giftfri miljö genom att minska spridningen av föroreningar 
ut i Östersjön med 90%. 
Beslutet omfattar muddring av Månskensviken och uppbyggnad av Grimskallen 
och motsvaras av etapp 1 och 2 i projektet. Länsstyrelsen kommer att ansöka om 
bidrag för etapp 3, omfattande muddring av inre hamnen och stabilisering av 
sediment i särskild ordning. Etapp 3 omfattas därmed inte av detta beslut. 

Villkor för avhjälpandeåtgärder vid Oskarshamns hamnbassäng 

1. Projektet ska genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med senaste 
utgåvan av Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av 
förorenade områden och i enlighet med vad som angivits i Länsstyrelsens 
ansökan till Naturvårdsverket. Ansvaret för att projektet genomförs i 
överensstämmelse med vad som har angivits i ansökan samt att projektet 
genomförs inom givna ekonomiska ramar åvilar huvudmarmen för 
åtgärden. 

2. Bidraget får användas för det ändamål som anges i tabellen ovan. För 
"Åtgärder" far bidraget användas till både åtgärdsförberedande arbete 
(projektering inklusive entteprenadförberedande undersökningar och 
upprättande av ansökningshandlingar) och för genomförande av 
efterbehandlmgsåtgärder (entteprenader inklusive bygg- och 
miljökontroll). Bidraget får också användas för projektstöd samt för den 
uppföljning som krävs för att bedöma att åtgärdema fimgerar som avsett 
eller ger förväntad effekt. 

3. Bidraget far inte täcka Länsstyrelsens egna kostnader för styrning och 
administtation av tilldelade medel från anslaget 1:4. 

4. Bidraget får användas för avhjälpandeåtgärder där det inte skäligen kan 
utkrävas ansvar enligt miljöbalken eller annan författning. Om det 
framkommer att ytterligare ansvar bör utkrävas enligt miljöbalken eller 
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arman författning som heh eller delvis täcker avhjälpandekostnadema ska 
dessa medel återkrävas och återbetalas till Naturvårdsverket. 

5. Objektets status ska redovisas i Länsstyrelsens nästkommande årliga 
redovisning till Naturvårdsverket (februari 2013). 

6. För objektet ska en uppdaterad ekonomisk kalkyl länmas till 
Naturvårdsverket var tredje månad (den s.k. kvartalsrapporten). 
Förändringar och avvikelser av betydelse, till exempel ändringar i tidplan 
eller uppfyllelse av mål, ska kommenteras. Indikationer på fördyringar 
ska omedelbart meddelas Naturvårdsverket. 

7. Slutredovisning av projektet ska lämnas i enlighet med senaste utgåvan 
av Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade 
områden. 

8. Uppgifter om utförda efterbehandlingsinsatser, inklusive uppfyllda 
åtgärdsmål, ska bevaras för framtiden. Uppgifter förs i lämplig 
omfattning in i EBH-stödet (länsstyrelsemas databas om förorenade 
områden). Om föroreningar länmas kvar ska uppgifter hållas tillgängliga 
om föroreningamas läge och förekommande halter, så att kunskap om 
detta finns om eller när förändringar i området övervägs. 

9. Länsstyrelsen ska i god tid ansöka om omfördelning av medel i det fall 
att tidplanen för projektets genomförande förändras. 

10. Länsstyrelsen ska meddela nanmet på den person som är 
Naturvårdsverkets kontakt när det gäller redovisning av objektets 
genomförande beträffande såväl vidtagna aktiviteter som ekonomisk 
uppföljning. 

11. Naturvårdsverket fömtsätter att denna verksamhet är föremål för samma 
kontroll och löpande revision som Länsstyrelsens övriga verksamhet. 
Naturvårdsverket kan ställa krav på en extem revisor eller initiera egna 
revisioner. 

Reviderade villkor för beslutade medel kan vid behov meddelas och ersätter då 
tidigare villkor. 

Rekvirering av bidraget 

Rekvirering av bidraget sker separat med rekvisition som tillhandahålls av 
Naturvårdsverket. Genom att rekvirera medlen förbinder sig länsstyrelsen att 
följa bidragsvillkoren. Bidraget för innevarande år rekvireras senast en månad 
efter detta beslut. Bidrag beslutade på kommande år rekvireras under första 
kvartalet för respektive år. Bidraget rekvireras snarast dock senast 15 december 
2012. Rekvisitionen ställs till Naturvårdsverket, Ekonomienheten, 106 48 
Stockholm. 

Länsstyrelsens beslut om evenmell vidarefördelning av bidragsmedel enligt 10 a 
§ förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag 
för sådant avhjälpande ska innehålla villkoren ovan i tillämpliga delar samt i 
övrigt de villkor Länsstyrelsen anser behövs. 
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Beslut i ärendet har fattats av Enhetschef Ingela Hiltula. I handläggningen av 
ärendet har sektionschef Carl Mikael Sttauss samt handläggare Kristma Sjödin 
deltagit, den sistnämnda föredragande. 

För Naturvårdsverket 

Kristina Sj 


