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Samråd enligt miljöbalken
Ny kaj och hamnplan i Hargshamn
Hargs Hamn AB har för avsikt att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att anlägga en ny
upp till ca 200 meter lång ny stödmurskaj med anslutande hamnplan och erosionsskydd. Tillstånd
för muddring och sprängning för detta har redan tidigare meddelats av Mark-och miljödomstolen så
kajen kan anläggas på en redan sprängd och muddrad yta.
Hargs Hamn AB bjuder nu in till samråd i detta ärende.
Åtgärderna och förutsedd miljöpåverkan beskrivs närmare i ett samrådsunderlag som finns att
ladda ned på www.hargshamn.se.
För de som inte har denna möjlighet så finns handlingarna att ta del av i Hargshamns Folkets Hus
bibliotek fr.o.m. 2020-02-20.
Det går bra att lämna synpunkter fram till den 10 mars 2020 till Stefan Engberg.
e-post: stefan.engberg@hargshamn.se eller telefon: 0173-768040.
Samtliga yttranden kommer därefter att sammanställas i en samrådsredogörelse som bifogas
tillståndsansökan.
Kungörelse:

Går ut i lokal press den 19/2.

Byggstart:

Beräknad till år 2021/2022.

Lokalisering:

Den nya stödmurskajen och anslutande hamnplanen kommer byggas inom
befintligt hamnområdet öster om befintlig kaj.

Buller:

Gjutning av stödmurselement utförs ofta som glidformsgjutning, vilket
innebär att arbetet kommer att pågå även nattetid eftersom en
glidformsgjutning inte får avbrytas.
Arbetet med stödmurselementen bedöms inte ge upphov till högre
bullernivåer än de som anges i Naturvårdsverkets allmänna
råd (2004:15) om buller från byggplatser.
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Öppet möte:

Skilt från detta samråd och närmare i tiden för själva bygget, kommer
hamnen delta i ett informationsmöte i Hargshamns Folkets Hus för att
svara på frågor, ta emot synpunkter och delge information inför den vidare
planeringen av kajbygget. Mötet kommer annonseras ut i lokal press.

Hargs Hamn AB har kontaktat Hargshamns Bygderåd för att sprida information kring detta till
boende på orten. Denna information går därför ut via befintliga maillistor, läggs upp på
www.hargshamn.nu, samt sätts upp på anslagstavlan i samhället. Vi lägger även upp hänvisande
information på facebook-sidan. ”Hargshamn Kustens Skönhet”.

