Sammanfattning av styrgruppsmöte 10, den 9 december 2011
Styrgruppen inkallades till ett extra styrgruppsmöte med anledning av att frågor kring den statliga
finansieringen har kommit upp i projektet.
Kaj Nilsson, beställarombud och Kjell Hansson, projektledare gav inledningsvis en kort lägesrapport. I
oktober skickade kommunen genom Länsstyrelsen i Kalmar län in en ansökan om finansiering för
genomförandet av saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. I slutet av november kom ett svar till
Länsstyrelsen om att regeringen minskat anslag till efterbehandling av förorenade områden och att
detta påverkade utgångsläget för projektet vad gäller tidpunkt för utbetalning av det statliga
bidraget. Naturvårdsverket var noga med att betona att de hade för avsikt att fullfölja projektet
eftersom att det ligger inom deras åtgärdsram men att en diskussion kring hur bidragsfrågan kan
lösas måste komma tillstånd. Detta påverkar i dagsläget inte projektet som nu är i
förberedelseskedet utan arbetet med förberedelserna inför saneringen kommer fortsätta enligt plan.
Kaj informerade även att Naturvårdsverket kommer att initiera en oberoende granskning av
projektet. Projektet är så omfattande att Naturvårdsverket vill ta in en extern resurs för att bland
annat bedöma måluppfyllelse.
De muddermassor som muddras vid Månskensviken i etapp 1 skickas till externt omhändertagande.
För att bättre kunna bedöma det mest optimala tillvägagångssättet för omhändertagande av
muddermassor har projektet i samarbete med Tekniska kontoret inlett ett arbete med att ta fram
tekniskt underlag till en deponi i Storskogen.
I oktober gick även ett förfrågningsunderlag ut till entreprenörer med 1 februari2012 som datum då
anbud senaste ska lämnas in. Förfrågningsunderlaget kommer att kompletteras med bland annat
handlingar för en provisorisk oljeterminal som måste anläggas i samband med saneringen. I och med
att projektet kompletterar upphandlingen så kommer anbudstiden att förlängas med en månad.
Styrgruppen medgav en sådan förlängning.
Under november månad lämnade projektet in en komplettering till tillståndsansökan gällande de
frågor som kommit upp från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Samhällsbyggnadskontoret på
Oskarshamns kommun. Projektet räknar med att ansökan kommer att kungöras under december.
Därefter följer en remisstid för yttranden. Under våren (mars/april) förväntar projektet att
huvudförhandling med Mark- och Miljödomstolen kommer att ske. Tillstånd från Mark- och
Miljödomstolen för sanering av hamnbassängen förväntas i april eller maj.
Styrgruppen beslutade att projektet fortsätter arbeta enligt plan.
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