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Styring og Rapportering i prosjektet

Styringsgruppen godkjenner prosjektplanen og godkjenner større endringer som gjelder
fremdrift, ressurser og økonomi. Prosjektleder rapporterer status til teknisk sjef som
rapporterer til styringsgruppen. Månedlig rapport fremlegges.

Arbeids-/referansegruppen sitt arbeide refereres. De respektive deltagere i gruppen ivaretar
avklaringsbehov i sin organisasjon. Innspill i referat tas opp i prosjektgruppen i Ren
Oslofjord, og diskuteres og behandles der. Ved større endringer tas avklaring opp til
styringsgruppen.

Entreprenørens og overvåkningskonsulentens arbeider rapporteres i henhold til kontrakt og
rutiner beskrevet i PA-håndbok og entreprenørens KS-bok. Det samme gjelder HMS-saker.
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Tillatelser
For gjennomføring av helhetlig tiltaksplan er det nødvendig med en hel rekke tillatelser fra
forskjellige myndigheter. Gitte tillatelser for prosjekt Ren Oslofjord følger i tabellen under.
Her er ikke medtatt de kommunale vedtakene som er nevnt i kapittelet prosjektets bakgrunn.

• SFT, 20.09.05Tillatelse til etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven og
deponering av forurensede sedimenter

• SFT, 08.12.05Tillatelse til mudring av forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt

• SFT, 14.01.05Tillatelse til gjennomføring av tiltaksarbeider i forurenset grunn og
sedimenter i forbindelse med bygging av ny E18 mellom Festningstunnelen og
Ekebergtunnelen

• Bystyre sak 413/05, 26.10.05  Helhetlig tiltaksplan i Oslo havnedistrikt (innbefatter
alle sjøområder i  Oslo kommune)

• Bystyresak 463/05, 16.11.05 Valg av dypvannsdeponi som håndteringsløsning for
forurensede bunnsedimenter

• Bystyresak 462/05, 16.11.05 Reguleringssak for dypvannsdeponi ved Malmøykalven

• Nesodden kommune, godkjenning av reguleringssak for dypvannsdeponi ved
Malmøykalven

• Miljøverndepartementet, 06.12.05  Stadfesting av Reguleringsplan for sjøområdet ved
Malmøykalven til spesialområde – dypvannsdeponi

• Kystverket, 26.01.06  Tillatelse til dumping (tildekking) av bunnsedimenter med rene
masser i Oslo havnebasseng

• Kystverket, 27.01.06  Tillatelse til dumping (deponering) av 1.000.000 m3 masse i sjø,
Malmøykalven i Oslo og Nesodden kommuner.

• Havnestyresak IV-52/2005  Tillatelse etter havne- og farvannsloven for mudring,
tildekking og deponering av bunnsedimenter i Oslos havnebasseng – uttalelse til
Kystverket Sørøst


