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Till Svea Hovrätt 

Miljööverdomstolen 

Box 2290 

103 17 STOCKHOLM 

 

 

Mål nr M10319-09 

Yttrande till Miljööverdomstolen i målet M10319-09 angående överklagande av 

Miljödomstolens dom att avslå Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd till 

anläggande och drift av hamn vid Norvikudden, Nynäshamns kommun 
 

Yttrandet är framtaget i samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Stockholms län och 

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn (föreningarna).  

 

Yrkanden 

- Föreningarna yrkar på avslag på ansökan p.g.a nedan anförda skäl 

- Föreningarna yrkar att sökandens miljökonsekvensbeskrivning inte godkänns 

- Föreningarna yrkar därmed att Miljööverdomstolen avslår överklagandet 

 

Föreningarna åberopar de skäl som framförts tidigare i målet (Miljödomstolen, mål 2190-07 

aktbilagor 144, 145, 190, 269 och 371). Nedan följer ett kortare yttrande där vi sammanfattar några av 

de tyngsta skälen. 

 

 

Sammanfattning  

 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Nynäshamn (föreningarna) 

finner att Stockholm Hamn AB:s (bolagets) MKB är bristfällig och därför inte kan godkännas. 

Norvikudden är en olämplig plats för byggandet av en ny storhamn. Detta har flera instanser, 

inklusive Naturskyddsföreningen, visat åter och åter igen, med hänvisning till alltför stora störningar 

på natur och miljö. Utöver lokaliseringen så har föreningarna och andra instanser dessutom visat att 

en ny storhamn är onödig eftersom tillräcklig hamnkapacitet finns på andra håll. Föreningarnas 

slutsats är därför att hamnen inte ska byggas och att nollalternativet är det bästa alternativet. Vi yrkar 

därför avslag på bolagets ansökan och på bolagets överklagande. 

 

 

Norvik – ett föredöme ur miljösynpunkt? 

 

Stockholms Hamn AB (bolaget) hävdar i sin skrivning till Miljööverdomstolen att enligt den ”ingivna 

miljökonsekvensbeskrivningen innebär ett nollalternativ där Norvikudden inte är byggd ett 

miljömässigt betydligt sämre alternativ med ökade landtransporter för att försörja en växande region” 

(aktbil 13 i målet, s 3). 

 

Föreningarna anser att detta resonemang faller eftersom hamnen inte behövs. Det finns andra hamnar 

som kan ta hand om de godsvolymer bolaget hävdar att hamnen i Norvik skulle hantera (se bilagor 1-3 

i Kammarkollegiets yttrande i målet, aktbil 74). De transporter som sker till Stockholmsregionen från 
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t.ex. Göteborg sker vidare till största del på järnväg och ej på väg (samma yttrande, bilaga 4 och 6). 

Transporterna från Norvik skulle däremot till största del ske på väg med lastbil. 

En onödig hamn kan aldrig vara miljöbra utan leder till förstörd värdefull natur och ökade utsläpp av 

växthusgaser. Utöver detta anser föreningarna, som framkommit i tidigare skrivningar i målet, att den 

utvalda platsen är direkt olämplig för en hamnetablering av skäl som vi sammanfattar nedan.  

 

Natur, miljö och friluftsliv 

 

Marinbiologiska undersökningar har visat att grunda och djupa bottnar vid Norvik är friska.
1
 Såväl 

ålgräsängar som blåstångsbälten finns vid Norvik. Det är därför högst motiverat att 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns Vattendistrikt 2009-12-16 beslutade
2
 att fastställa 

miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021 för den vattenförekomst som vattnen vid Norvik 

tillhör (SE585797-181090). Bolaget har inte visat hur den sökta verksamheten bidrar till att uppfylla 

miljökvalitetsnormen. Enligt vår bedömning skulle de mycket omfattande hamnanläggningsarbetena 

(inklusive muddring) och senare driften av hamnen och fartygsrörelser störa vattenmiljön så mycket 

att möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormen kraftigt försämras. Ålgräsängarna bedöms i 

MKB:n försvinna permanent redan under byggnadsskedet och blåstångsbältet bedöms i stor 

utsträckning försvinna om hamnen tas i drift. Dessa konsekvenser är allvarliga eftersom både blåstång 

och ålgräsängar har stort värde för den biologiska mångfalden i kustvattnen.  

 

Till lands innebär ett förverkligande av hamnen en förstörelse av hela natur- och rekreationsmiljöer 

vars värde bland annat manifesteras i mycket höga entomologiska värden inklusive förekomst av 

rödlistade arter och nyckelbiotoper samt i att området är riksintresse för friluftslivet och yrkesfisket 

enligt både 4 kap. och 3 kap miljöbalken. Trots dessa fakta och trots närheten till det välbesökta 

rekreationsområdet Alhagen har bolaget inte beskrivit i MKB:n vilka konkreta fördelar för natur och 

människa som nollalternativet skulle föra med sig.  

 

Med anledning av det ovan anförda anser föreningarna att bolaget beskriver konsekvenserna för 

naturmiljön på ett missvisande sätt i aktbil 13 i målet, s. 10. Bolaget menar att ”området är redan 

ianspråktaget genom utfyllnader m.m.”. I själva verket finns värdefull natur inklusive nyckelbiotoper 

inom området, se även ovan. Bolaget menar vidare att åtgärdernas inverkan på naturmiljön skulle bli 

förhållandevis små på grund av att området är beläget i ”omedelbar närhet av raffinaderi, LNG-

terminal, värmekraftverk och befintlig hamn”. I själva verket är området beläget i minst lika stor 

närhet till naturområden, inklusive det viktiga och välbesökta rekreationsområdet Alhagen. Vi 

konstaterar således att det finns stora konflikter mellan ett hamnbygge och naturvärden, tvärtemot vad 

bolaget hävdar i aktbil 13 i målet, s. 10. Vi menar att detta även visar att bolagets slutsats att 

”lokaliseringen av en hamn till Norviksudden inte … påverkar särskild skyddsvärd natur” (aktbil 13 i 

målet, s. 12) är felaktig. 

 

Föreningarna vill också påpeka att hamnen kommer att få negativa konsekvenser för fritidsbåtlivet i 

och med att hamnen kommer att utgöra ett stort hinder för dess aktivitet. Bolaget har inte närmare 

analyserat konsekvenserna för det rörliga friluftslivet till sjöss och har därför inte visat att påverkan 

på rekreation och friluftsliv inom riksintresset Kust och skärgård (4 kap. miljöbalken) är obetydlig. I 

sammanhanget kan nämnas att Nynäshamns Segelsällskap m.fl. fritidsbåtföreningar i Nynäshamns 

kommun i sina synpunkter på kommunens detaljplaneförslag för Norviksudden uttryckte så stor oro 

för konsekvenserna för fritidsbåtlivet att de yrkade avslag på detaljplaneförslaget. Beträffande 

riksintresset för yrkesfisket har Fiskeriverket bedömt att anläggningen och driften av hamnen kommer 

                                                 
1
 SWECO VIAK, 2006. Marinbiologi i Norvikfjärden och dess närområde. SWECO VIAK, Stockholm 

2
 Enligt 5 kap 1 § miljöbalken och 4 kap 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön. Se även http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/1FFC88CD-11C5-4FD4-88F5-

D4A0262A2D17/0/MKN_web0121.pdf. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/1FFC88CD-11C5-4FD4-88F5-D4A0262A2D17/0/MKN_web0121.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/1FFC88CD-11C5-4FD4-88F5-D4A0262A2D17/0/MKN_web0121.pdf
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att ha en negativ inverkan på riksintresset i anslutning till verksamheten (Miljödomstolens dom 2009-

12-10, s. 278). 

 

Transporter 

 

Bolaget har inte visat att ett förverkligande av en ny hamn vid Norvik skulle leda till miljöfördelar till 

följd av minskad lastbilstrafik genom Sverige. Tvärtom tyder mycket på att bolagets analyser 

beträffande lastbilstransporter vilar på ett flertal felaktiga förutsättningar. Som påpekades ovan har 

Kammarkollegiet i sitt yttrande (aktbil 74 i målet) visat att bolagets prognoser på minskade 

lastbilstransporter av containrar genom Sverige sannolikt är överdrivna. Föreningarna vill även 

återupprepa att vi anser att bolaget gör en missbedömning när det gäller vad roro-godset har för start- 

och slutpunkter. Vi åberopar den studie som finns i MKB:ns källförteckning (Potentiella roro-volymer 

via Nynäshamn/Norvikudde, BMT mars 2006) som stöder vår tes. Se vårt resonemang i aktbilaga 144 

(Miljödomstolen). Vi vill även hänvisa till den trafikutredning vars resultat användes i 

miljökonsekvensbeskrivningen (avsnitt 5.2) för Nynäshamns kommuns detaljplan för Norviksudden. 

Enligt denna utredning beräknas endast 29 % av roro-trafiken ha start- och målpunkter inom 

Stockholms län och dessutom beräknas endast 32 % av containertrafiken ha start- och målpunkter på 

Södertörn. Bolagets analys av alternativa hamnlägen vilar däremot främst på en jämförelse mellan 

hamnlägena med avseende på transportsträckor till godsterminalerna Årsta och Jordbro söder om 

Stockholm. Årsta och Jordbro är dock inga dominerande start- och målpunkter för godset, jfr de nyss 

nämnda procentsiffrorna. 

 

Utöver detta bedömer föreningarna att anläggandet av hamnen skulle innebära ökade utsläpp av 

växthusgaser – tvärtemot vad bolaget hävdar. Föreningarna vill återigen trycka på den utredning som 

vi lät Trivector Traffic AB utföra 2007, Koldioxidutsläpp från olika typtransporter – för gods som går 

med containerfartyg och ro-rofartyg. I aktbilaga 144 (Miljödomstolen) utvecklar vi resultatet som 

Trivector fick fram i rapporten. Här följer en kortare sammanfattning av resultatet: 

Rapporten jämför koldioxidutsläpp för ett antal olika typtransporter med fartyg (container 

resp roro), lastbil respektive tåg mellan olika start- och målpunkter. Syftet var att ta fram mer data 

som kan hjälpa avgöra om Norvik/Nynäshamn är den bästa lokaliseringen för en framtida storhamn, 

här avseende koldioxidutsläpp och klimatpåverkan av de framtida transportflödena. Rapporten visar 

att frågan om den mest lämpliga hamnlokaliseringen är komplex, men att det går att komma betydligt 

närmare en redovisning av de olika alternativa lokaliseringarnas miljöeffekter (i detta fall 

klimateffekter) än vad Stockholms hamnbolag gör i sin miljökonsekvensbeskrivning inklusive bilagor. 

Trivector Traffic AB visar i alla händelser att Norvik/Nynäshamn inte är det klimatbästa alternativet. 

Denna slutsats gäller oberoende av om godstransporten på land sker med lastbil eller tåg och 

oberoende av om den ska till/kommer från Stockholm eller andra orter inom- eller utomlands. Vår 

slutsats är att Norvik i själva verket kommer att leda till att låsa fast en koldioxidalstrande 

infrastruktur byggd på lastbilstransporter. Resurserna som skulle gå åt till Norvik skulle på allvar 

kunna leda till klimatnytta om de användes för att styra om lastbilstransporter till järnväg. 

 

Väg 225 

 

Väg 225 och boende däromkring kommer att drabbas negativt vid en anläggning av en hamn vid 

Norvik. Enligt MKB:n för Nynäshamns kommuns detaljplan över området kommer 31 % av den tunga 

trafiken från Norvik att färdas på väg 225. För den smala och krokiga väg 225 innebär den starka 

ökningen av tung trafik orimliga konsekvenser. Denna väg har delvis 70 och delvis 50 som 

hastighetsbegränsning och passerar nära bebyggelse i Nynäshamns, Botkyrka och Södertälje 

kommuner (bl.a. genom tätorterna Sorunda/Spångbro och Vårsta och genom eller längs med byar som 

Vansta, Berga, Ristomta, Hoxla, Gudby, Frölunda och Rosenhill). MKB:n för detaljplanen konstaterar 

att gång- och cykeltrafik på väg 225 inte längre blir lämplig. Detta är oacceptabelt! Bolaget antar att 

en begränsning av tung trafik på 225:an kommer att ske, men detta motbevisas bl.a. av att Vägverket 

har påpekat att man inte har fattat något beslut om någon begränsning och ser det som "mycket 
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osäkert" att en begränsning kan införas, vilket även bekräftas av MKB:n för detaljplanen. Även i detta 

avseende vilar således bolagets analyser på orealistiska förutsättningar. 

 

Tågtransporter 

 

Bolaget bedömer i MKB:n att spårkapaciteten kommer att motsvara det som erfordras för 

godstransporter till/från hamnen. Anledningen är dock enligt vår uppfattning inte att beslut har fattats 

om att satsa på en rejäl uppgradering av spåret, utan att bolaget bedömt andelen av godstransporter 

som går på spår som mycket liten. Detta kan jämföras med Göteborgs hamn, där drygt 50 procent av 

containergodset går på spår. Naturskyddsföreningen måste därför igen peka på den olämpliga 

lokaliseringen. Ska en hamn vara miljöbra så måste det finnas en järnväg som kan transportera en 

större del av godset till och från hamnen. Dessutom måste dessa godstransporter kunna ske utan 

konflikter med persontrafiken på Nynäsbanan. 

 

 

Nollalternativet – bäst ur miljösynpunkt! 

 

Det ovan anförda tillsammans med de upplysande yttranden Kammarkollegiet begärt in från hamnarna 

i Södertälje, Norrköping och Gävle samt den samhällsekonomiska anlys som sakägare låtit WSP 

(aktbil 65 i målet) göra talar starkt för att hamnen inte bör bli byggd. 

 

Norvik skulle inte bli ett föredöme ur miljösynpunkt. Bolaget har inte kunnat visa att nyttan av att den 

byggs överstiger de negativa effekterna som anläggandet kommer att få både i byggskede och när den 

är i drift. Därför är det en onödig hamn där nollalternativet är det bästa alternativet ur miljösynpunkt – 

både nu och i framtiden. 
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……………………………………………………………………………………… 

Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Tore Söderqvist, ordförande Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 
 

 

 


