Bakgrund
Bottensedimenten i hamnbassängen är förorenade med tungmetaller
från industriell verksamhet sedan 1900-talets början. Ett kopparverk
som fanns i södra delen av hamnen står för huvuddelen av föroreningarna. Verksamheten upphörde 1969.
Undersökningar av sedimenten har gjorts i flera etapper under åren
1996 till 2000. I mars 2005 fanns en huvudstudie färdig för sanering
av Oskarshamns hamnbassäng.
I samband med att huvudstudien blev klar ansökte Oskarshamns
kommun om statliga bidrag för att få sanera hamnbassängen. Inom
kort väntar nu Oskarshamns kommun att få beslut om bidrag till saneringen av Oskarshamns hamnbassäng.

Nu inleds Sveriges största miljösanering!
Välkomna till information om sanering av Oskarshamns hamnbassäng

24 september 2009 kl 13.00 - 17.00
Forum, Oskarshamn

Varför behöver hamnbassängen saneras?

Grumlar man upp och
sprider gifter under saneringsarbetet?
Var lägger man muddermassorna?

Påverkar saneringen
Gotlandsfärjornas trafik?

Håller kostnadskalkylen?

När blir det klart?
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Program
13.00 Inledning med välkomsthälsning
Peter Wretlund, kommunalråd Oskarshamn
Sammanfattning av olika undersökningar som genomförts i hamnområdet. Kaj Nilsson, Oskarshamns kommun och Kjell Hansson, Empirikon
AB om vad som händer inom närmaste framtiden.
Kaj Nilsson om projektets koppling till färjeterminalen
13.30–14.00 Länets miljösatsningar för ett renare Östersjön
Åsa Axheden om Länsstyrelsen i Kalmar läns insats för ett renare Östersjön, om de regionala miljömålen och om miljöprojekt i länet.
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Inom kort förväntas beslut om bidrag till saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Kommunen bjuder nu in till seminarium om
utförda utredningar och åtgärdsförslag. På plats finns bland annat
de experter som genomfört utredningarna och tagit fram åtgärdsförslaget. De kommer att informera och kan svara på Dina frågor.

Seminariet är öppet för alla. Ingen föranmälan behövs.

För mer information:
Oskarshamns kommun - kontaktperson Kaj Nilsson 0491-887 50
kaj.nilsson@oskarshamn.se - www.renhamn.se

14.00-14.30 Varför behöver hamnbassängen
– miljöutredningen
Tommy Hammar, Länsstyrelsen i Kalmar län

saneras

14.30-15.00 Paus med kaffe och förfriskningar
15.00-15.30 Vilka alternativ för sanering har föreslagits och
vad blir kostnaden?
Bo Carlsson, Hifab AB
15.30-16.00 Om hamnens utveckling
Claes Winquist, VD Oskarshamns hamn AB
16.00-16.15 Paus för frukt och förfriskningar
16.15-17.00 Paneldebatt och frågor, föredragande deltar

