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Pressinformation den 25 april 2012

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Idag lämnar kommunen in sitt svar på yttranden om saneringen av hamnbassängen
I mars 2011 ansökte Oskarshamns kommun om tillstånd för att sanera Oskarshamns hamnbassäng. Sedan dess har ansökan varit på remiss för yttranden. De som har inkommit med frågor och synpunkter på
kommunens ansökan är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Kalmar län, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun, lokala
företag och föreningar samt närboende. Bemötandet som Oskarshamns kommun har lämnat in till Markoch Miljödomstolen finns att läsa på projektets hemsida www.renhamn.se

Tillståndsprövningen som nu pågår gäller huvudsakli-

gen de kraftigt förorenade sedimenten i hamnområdet.
En muddring behöver genomföras i syfte att minska
spridningen av föroreningar från hamnbassängen ut i
Östersjön. En annan viktig fråga för prövningen är om
de muddrade sedimenten kan nyttiggöras inom hamnområdet och då skapa nya ytor för hamnens verksamhet eller om muddermassorna ska transporteras till en
extern deponering utanför hamnområdet.
Vid tillståndsprövningen för saneringsprojektet har
bland annat framförts synpunkten att tillståndsprövningarna för saneringsprojektet och hamnverksamheten
borde samordnas. Den hamnverksamhet som bedrivs
eller planeras i hamnen omfattas av en tillståndsprövning som hanteras av Länsstyrelsen Kalmar län. Verksamheterna i hamnen kan dock komma att påverkas såväl av själva saneringsarbetena som av en renare hamnbassäng.
Nästa steg i tillståndsprocessen är huvudförhandling
den 28 - 29 maj på Badholmen i Oskarshamn.

Kort om projektet:
De åtgärder som utretts inom projektet är:
Metoder för muddring mm
sugmuddring, grävmuddring, frysmuddring
och/eller övertäckning.
Behandling av muddermassor
Avvattning eller stabilisering.
Omhändertagande - muddermassor
Deponering Storskogen
Nyttiggörande Langoya
Nyttiggörande Grimskallen
Nyttiggörande Rävenäset
Ton sediment som omhändertas
mellan 550 000 - 600 000 ton
Spridning i dagsläget
Ca 1,5 ton tungmetaller/år
0,1-0,3 gram dioxiner/år

För mer information/ kontaktuppgifter:

Projektets hemsida www.renhamn.se

Kaj Nilsson, e-post: kaj.nilsson@oskarshamn.se, telefon: 0491-764 750
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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