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Pressinformation den 21 september 2012
Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

NYA BESKED MÖJLIGGÖR TIDIGARE SANERINGSSTART
I våras meddelade Naturvårdsverket att de har för avsikt att finansiera saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Beskedet då var att finansieringen skulle finnas tillgänglig först under 2013. Detta på grund av
att Naturvårdsverket fått minskade anslag från regeringen. Nu i dagarna har dock Naturvårdsverket fått
möjlighet att revidera sitt beslut och meddelar att bidrag finns tillgängliga redan nu under 2012.
-”Det är glädjande besked”, säger Peter Wretlund,

Oskarshamns kommun. Detta innebär att vi kan påbörja förberedelserna inför saneringen så snart vi har fått
tillstånd från Mark- och miljödomstolen. I och med att
vi inte behöver ha projektet stående i väntan på bidrag
så spar vi både resurser och tid, tillägger Peter Wretlund.

Kort om projektet:

Kommunen får 221,5 miljoner kronor för etapp 1 som
är muddring i Månskensviken för den nya färjeterminalen och för etapp 2 som är vallar för den föreslagna
ön ”Grimskallen”. För den stora saneringen som ska
genomföras i resten av hamnen får vi ansöka om ytterligare pengar och får ett separat investeringsbeslut från
Naturvårdsverket.

•

En förutsättning för att bidrag ska delas ut till hamnsaneringsprojektet är att Mark- och miljödomstolen ger
tillstånd till de föreslagna saneringsåtgärderna. Dom
väntas nu i september eller oktober.
Det som händer närmast är att muddringen för etapp 1,
Månskensviken ska handlas upp och arbetena där kan
starta tidigt i vår.
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Huvudstudie lämnades in 2004
Bidrag ansöktes för förberedelseskedet
2005
Bidrag beviljades för förberedelser inför en sanering våren 2010
Ansökan inlämnad till Mark- och
miljödomstolen mars 2011
Oktober 2011, ansökan om bidrag för
genomförande lämnas till Naturvårdsverket.
Mars 2012, uppdaterad ansökan om
finansiering av saneringen lämnas in till
Naturvårdsverket.
Maj 2012, huvudförhandling Mark- och
miljödomstolen
September 2012, Naturvårdsverket beviljar bidrag för genomförandeskedet.

För mer information/ kontaktuppgifter:

Projektets hemsida www.renhamn.se

Kaj Nilsson, e-post: kaj.nilsson@oskarshamn.se, telefon: 070-630 56 01
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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