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När ansökan givits in till Miljödomstolen remitteras den till
berörda myndigheter (Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden m
fl) som då får tillfälle att begära
kompletteringar.
När eventuella kompletteringar
har lämnats in och Miljödomstolen har beslutat att ta upp
ansökan till prövning kommer
den att kungöras i Oskarshamns
Tidning och Nyheterna.

Planerade fyllnadsområden i hamnen, 1: Rävenäset, 2:Oljehamnen, 3: Grimskallen.
Foto: Oskarshamns Hamn Modellering: Prinfobergs

Ansökan om sanering inlämnad till Miljödomstolen
Sammanlagt fyra samråd har utförts med närboende, myndighet och allmänhet i arbetet med att ta fram ansökan till Miljödomstolen. Tidigare i
mars 2011 lämnade projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng in
ansökan om tillstånd för sanering till Miljödomstolen i Växjö. Dom från
Miljödomstolen väntas som tidigast runt årskiftet 2011/2012.
Oskarshamns kommun söker om tillstånd för att sanera hela den inre och
yttre hamnbassängen samt tillstånd för nyttiggörande av tre områden i hamnen. Det är inte säkert att hela tillståndet tas i anspråk utan det beror bland
annat på ekonomi och direktiv från Naturvårdsverket som huvudfinansiär
för hamnsaneringen. Det alternativ som ger mest miljönytta i förhållande
till tillgängliga medel kommer att genomföras.

Kungörelsen innehåller bl a en
kortfattad redogörelse för ansökan och information om när
synpunkter på ansökan senast
kan lämnas till Miljödomstolen.
Ansökan går därefter ut på remiss till berörda myndigheter
och ägare till direkt berörda
fastigheter. Efter beredning av
ansökan i form av skriftväxling
kallar domstolen normalt till
huvudförhandling.
Efter förhandlingen meddelar
Miljödomstolen dom, dvs beslut
i frågan om huruvida kommunen får tillstånd att sanera samt
villkor för arbetenas genomförande.

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

Pilotförsök i vår
Undersökningar för hur muddermassorna kan användas för nyttiggörande i hamnen har gjorts i
laboratorium under hösten 2010
och vintern 2010/2011.
Nu i juni kommer även ett pilotförsök för stabilisering av muddermassor att utföras i hamnen.
Försöket syftar till att verifiera att
framtagna metoder fungerar i stor
skala.

Ett seminarium kommer även att
ordnas för entreprenörer i juni så
att de kan ta del av de resultat som
kommit fram under pilotförsöket.
Under våren och sommaren pågår
intensivt arbete med utredningar
och planering inför den kommande
entreprenaden. I höst kommer
projektet närmare kunna fastställa
åtgärdernas omfattning och utförande.

Foto: Ulrika Larson

Hamnens Dag 28:e maj

För mer information:

Den 28 maj arrangeras Hamnens
dag mellan kl.10.00 och 15.00 av
Oskarshamns Hamn AB i samarbete med hamnsaneringsprojektet.
Båten Solkust har abonnerats för
guidade turer i hamnen. Projektet
finns på plats ombord på Solkust
och med en utställning i Hamnens
Hus för att berätta om den kommande saneringen och svara på
frågor.

Information om projektet kommer
fortlöpande att skickas till närliggande hushåll, organisationer
och företag. Projektets hemsida
www.renhamn.se uppdateras kontinuerligt.

Tidplan för Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng
Förberedelser

2011
Mars
April-juni
Aug-okt

Ansökan om tillstånd för sanering lämnas till Miljödomstolen.
Underlag inför upphandling av entreprenader tas fram.
Upphandling av entreprenader inleds.

2012
Jan-maj

Miljödomstolen meddelar dom för sanering av hamnbassängen

2012
Maj
Maj
Aug

Genomförande
Investeringsbeslut för genomförande av sanering
Entreprenör kontrakteras
Saneringsarbetena inleds med muddring av Månskensviken.

2016

Sanering beräknas vara färdigställd

2016

Uppföljning

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

Kontaktpersoner:
Oskarshamns kommun:
Kaj Nilsson
kaj.nilsson@oskarshamn.se
Projektledare:
Fredrik Hansson
Telefon: 08-511 733 10
fredrik.hansson@empirikon.se

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen

giftfri miljö, hav i balans och levande kust och skärgård samt
miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen.
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I samband med att pilotförsöken
ordnas kommer studiebesök att arrangeras för de som är intresserade
av mer information om hur stabilisering av hamnytorna kommer att
gå till.

