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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 beslutadeförobjektet
Oskarshamns hamn och ersätter samtliga tidigare beslutade villkor.
Tabell 1: Beslutade medelförobjektet Oskarshamns hanmbassäng (Ärendenr NV-10I93-11, tidigare Dnr 642-5306-05)

Bidrag*
Objektnamn

Kommun

Diarenr/

Ändamål

(%)

(Mkr)

(Ar)

Beslutsdatum

18,47

2010

2010-05-11

7,22 (5,03 mkr 2011
omfördelat till
år 2012)

2010-05-11

Ärendenr
642-5306-05

Förberedelser

84,7*

642-5306-05

Förberedelser

84,7*

NV-10193-11 Förberedelser
Oskarshamns
Oskarshamn
hamnbassäng
NV-10193-11
Åtgärd

84,7*

7,67

2012

2012-05-02

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 somfinansieraspå annat sätt.
* Övrigfinansieringfördelas enligt följande: SAFT AB 10%, Oskarshamns kommun rening 0,3%,
Oskarshamns kommun frivillig andel 5%
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Avsiktsförklaring
I de fallfinansieringförhela avhjälpandeåtgärden inte har beviljats har
Naturvårdsverket för avsikt att ge fortsatta bidrag så att
efterbehandlingsåtgärdema kan slutföras ochföljasupp.
Beslut om fortsatt bidrag fattas utifrån den inkomna ansökan avseende
förstärkning av bidragföråtgärder 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
bidragföretapp 3, omfattande muddring av inre hamnen och stabilisering av
sediment i särskild ordning. Etapp 3 omfattas därmed inte av detta beslut.
Villkorföravhjälpandeåtgärder 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 användasfördet ändamål som anges i tabellen ovan. För
"Åtgärder" far bidraget användas till både åtgärdsförberedande arbete
(projektering inklusive entteprenadförberedande undersökningar och
upprättande av ansökningshandlingar) ochförgenomförande av
efterbehandlmgsåtgärder (entteprenader inklusive bygg- och
miljökontroll). Bidraget får också användasförprojektstöd samtförden
uppföljning som krävsföratt bedöma att åtgärdema fimgerar som avsett
eller ger förväntad effekt.
3. Bidraget far inte täcka Länsstyrelsens egna kostnaderförstyrning och
administtation av tilldelade medel från anslaget 1:4.
4. Bidraget får användasföravhjälpandeåtgärder där det inte skäligen kan
utkrävas ansvar enligt miljöbalken eller annan författning. Om det
framkommer att ytterligare ansvar bör utkrävas enligt miljöbalken eller

