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Naturvårdsverket har beviljat bidrag för sanering

Det är fyra år sedan Oskarshamns kommun skickade in ansökan
till Naturvårdsverket om bidrag för att sanera hamnbassängen i
Oskarshamn. Nu har bidrag beviljats för att planera åtgärderna
inför en sanering av hamnbassängen i stadens hjärta.

Kommunen får nu i förberedelseskedet 26 miljoner från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kalmar län för att undersöka hamnbassängen och utforma en åtgärdsplan för saneringen. Kommunen bidrar
med 1 miljon kronor år 2010.
När de planerade åtgärderna har utformats och godkänts av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket fattar Naturvårdsverket på nytt ett
beslut om kommunen ska få bidrag för att genomföra saneringen.
Detta följer Naturvårdsverkets skedesindelade bidragsprocess för att
garantera att åtgärderna i hamnen blir genomförda på ett miljö- och
kostnadseffektivt sätt.

Undersökningar i hamnbassängen under våren
vecka 20-21 Ekolodningar för att kartlägga hur botten ser ut.
vecka 21-25 Sedimentkartering för att ta prover i olika bottenskikt.
Undersökningar pågår fram till 2012.

Avtal löste knuten

Kaj Nilsson, Oskarshamns kommun,
och Tommy Hammar, Länsstyrelsen
i Kalmar län, postar avtalen till Naturvårdsverket. Foto: Lars Olofsson

Den 9 april träffades SAFTs
VD Mari Kadowaki, Oskarshamns kommunalråd Peter
Wretlund och Landshövding
Sven Lindgren för att teckna
två avgörande avtal inför Naturvårdverket beslut om bidrag
till saneringen av hamnbassängen.
Det ena avtalet som tecknats är
mellan SAFT och Länsstyrelsen i Kalmar län där SAFT förbinder sig till att bidra med 10
procent av den totala kostnaden
för saneringen av Oskarshamns
hamnbassäng.
Det andra avtalet som tecknats
är mellan SAFT och Oskarshamns kommun där SAFT:s bidrag till saneringen begränsas
till 41 miljoner kronor.

Det här nyhetsbrevet skickas ut till berörda hushåll, företag och organisationer i närheten av Oskarshamns hamnbassäng. Om Du inte vill ta del av nyhetsbrevet eller vet någon utanför distributionsområdet som är intresserad av nyhetsbrevet kan du anmäla det på e-post:kaj.nilsson@oskarshamn.se

Vad händer härnäst?

För mer information

Nu planeras detaljerade undersökningar som underlag till
ansökan i miljödomstolen och
utformning av åtgärder. Det är
i projektets ledningsgrupp som
undersökningarnas inriktning
diskuteras och beslutas.

Information om projektet kommer fortlöpande att skickas till
alla närliggande hushåll, organisationer och företag. Projektets hemsida www.renhamn.se
uppdateras kontinuerligt med
nyheter om aktuella händelser
som till exempel provtagningar
i hamnbassängen.

Bilden ovan visar hur sedimenten
planeras att nyttiggöras som landutfyllnad i hamnen. På det sättet
undviks transporter av 700 000 ton
sediment för deponering, ca 28 000
lastbilstransporter.
Foto: Roger Carlsson

Tidplan
§ Fördjupade undersökningar
i hamnområdet pågår till

hösten 2010

§ Samråd och ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken
klart årsskiftet 2010/2011
Så här kan en sedimentpropp se ut.
Prover tas från de olika lagren för att
undersöka sedimentens egenskaper.
Foto: Hampus von Post

Teknikfrågor som ska lösas är
också hur sedimenten ska stabiliseras och avvattnas, samt hur
den planerade invallningen ska
konstrueras.
Resultatet kommer sedan att
ingå i projektets ansökan till
miljödomstolen som hanteras
av delprojekt Tillstånd.
Innan ansökan skickas in till
Miljödomstolen kommer samråd med berörda intressenter
kring hamnen och sektormyndigheter att genomföras.

§ Tillstånd från miljödomstolen klart vintern 2011/2012.
Parallellt sker upphandling
av entreprenör för muddringsarbetena
§ Investeringsbeslut och start
av sanering under 2012
Arbetet kommer att planeras
så att verksamheten i hamnen
kan fortsätta med minsta möjliga störningar. Muddringsarbeten kommer inte att ske
under sommarmånaderna.

På hemsidan finns bland annat
informationsmaterial,
utredningar och rapporter från projektet upplagda.

Planerade möten
Den 26 maj kommer ett seminarium anordnas för kommunen, projektets styrgrupp och
ledningsgrupp och inbjudna
entreprenörer.
Seminariet syftar till att informera om olika entreprenadformer inför att kommunen ska
besluta om entreprenadform för
saneringen av hamnbassängen.
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Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen

giftfri miljö, hav i balans och levande kust och skärgård.
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Arbetet utförs rent praktiskt i
delprojekt Miljö och delprojekt
Teknik. Delprojekt Miljö svarar för miljöprovtagning av bl
a ytvatten, bottensediment och
musslor. Delprojekt Teknik som
svarar för bl a sjömätningar av
hamnbottens yta, struktur samt
beräkning av den mängd sediment som ska hanteras. Clinton
Mätkonsult AB har handlats
upp för att utföra batymetriska
undersökningar och Miljömanagement AB kommer att göra
sedimentkartering.

